
©டான் ேடாக் ெசங் மருத்துவமைன, சிங்கப்பூர் 2020. அைனத்து 
உrைமகளும் பாதுகாக்கப்பட்டைவ. எல்லா விவரங்களும் மார்ச் 2020 
நிலவரப்படி சrயானைவ. இந்த ஆவணத்தின் எந்தெவாரு பகுதியும் 
டான் ேடாக் ெசங் மருத்துவமைனயிடம் முன் அனுமதி ெபறாமல் 
மறுபதிப்பு ெசய்யப்படேவா, நகெலடுக்கப்படேவா, திrத்து 
ெதாகுக்கப்படேவா, தழுவப்படேவா, விநிேயாகிக்கப்படேவா, வர்த்தக 
rதியில் பயன்படுத்தப்படேவா, காட்சிக்கு ைவக்கப்படேவா அல்லது 
தரவுத்தளத்தில், பயன்படுத்தக்கூடிய ேகாப்புத்தளத்தில் பத்திரப்படுத்தி 
ைவக்கப்படேவா அல்லது ஏேதனும் வடிவத்தில் அனுப்பப்படேவா 
கூடாது. இந்த ஆவணத்தில் உள்ள எல்லா விவரங்களும் கூறுகளும் 
தகவலளிக்கும் ேநாக்கத்திற்கானைவ மட்டுேம. உங்களது ெசாந்த 
மருத்துவர் அல்லது மற்ற மருத்துவ நிபுணர்கள் அளிக்கும் 
ஆேலாசைனக்கு இவற்ைற மாற்றாகப் பயன்படுத்தக்கூடாது.

மாடி 3 TTSH மருத்துவ நிைலயம் 
• இதய சிகிச்ைச நிைலயம் 
• 3A (இதய சிகிச்ைச, இதய 
அைசவியக்கச் ேசைவகள், இதய 
மறுவாழ்வு உடற்பயிற்சிக்கூடம்) 

• 3B (இதய ஏட்rயம், இதய படெமடுப்பு 
நிைலயம்)

 
மாடி 3 அவசர சிகிச்ைசப்பிrவு (A&E) 

கட்டடம் 
• இதய ஊடுருவல் ஆய்வுக்கூடம் 

ெதாடர்புக்கு: 

6537 7000 (அைனத்து முன்பதிவுகளுக்கும்) 

Scan the QR Code with your smart phone to 
access the information online or visit 

https://www.ttsh.com.sg/Patients-and-Visitors/

Medical-Services/Cardiology/Pages/default.aspx

இதய மறுசரீைமப்பு சிகிச்ைச 
(CRT) கருவி உட்பதிப்பு  

4. உங்களுக்குக் கவனிப்பளிக்கும் மருத்துவர்கள் 
அைனவrடமும் உங்களுக்கு CRT கருவி 
பதிக்கப்பட்டிருப்பைதத் தவறாமல் ெதrயப்படுத்தேவண்டும்.

5. நீங்கள் CRT கருவியுடன் அதிகளவு நன்ைம அைடந்திட, 
குறித்துத் தரப்பட்ட ேததிகளில் தவறாமல் மருத்துவப் 
பrசீலைனக்கு வரேவண்டும். 

6. உட்பதிப்புக்குப் பிறகு உங்களுக்குத் தரப்படும் தற்காலிக 
அைடயாள அட்ைடையக் ைகேயாடு ைவத்திருக்கவும். 
உங்களுக்குப் பதிக்கப்பட்ட CRT கருவி மற்றும் 
இலக்ட்ேராட்ஸின் வைக, உட்பதிக்கப்பட்ட ேததி, உட்பதித்த 
மருத்துவர் ஆகிய விவரங்கள் அதில் இருக்கும். உங்களுக்கு 
மருத்துவக் கவனிப்பு ேதைவப்படும் சூழ்நிைலகளில் 
அட்ைட துைண புrயும். மூன்று மாதங்களுக்குள், CRT 
நிறுவனத்திடமிருந்து நிரந்தர அட்ைடைய நீங்கள் 
ெபறுவர்கள். 

இந்த அறிவுறுத்தல்களின் ெதாடர்பில் உங்களுக்கு ஏேதனும் 
ேகள்விகள் இருந்தால், தயவுெசய்து உங்கள் மருத்துவருடன் 
ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள். 

உத்ேதச அபாயங்கள் என்ன?
இந்த உட்பதிப்பு சிகிச்ைச மிகவும் பாதுகாப்பானது. இதில் 
சிக்கல்கள் ேநரக்கூடிய அபாயம் குைறவு. ஆயினும் பின்வரும் 
உத்ேதச அபாயங்கள் உள்ளன: 
• உட்பதித்த இடத்தில் வலி, இரத்தக்கசிவு, சிராய்ப்பு ேபான்ற 

சாதாரண சிக்கல்கள். இவற்றுக்கு எளிதில் சிகிச்ைச 
ெசய்திடலாம். 

• ேபஸ்ெமக்கர் மின்கம்பிைய நுைழக்கும்ேபாது நுைரயரீலின் 
சவ்வில் தற்ெசயலாகத் துைளயிடப்பட்டால், நுைரயரீல் 
வளிமத்ேதக்கம் (நியூேமாேதாெரக்ஸ்) அrதாக ேநரலாம். 
இதனால் ெநஞ்சுக்கூட்டுக்குள் வளிமம் கசிந்து, நுைரயரீல் 
சrந்துவிடும். வளிமத்ைத ெவளியாக்க ெநஞ்சுக் குழாையச் 
ெசருகி, நுைரயரீைல மறுபடியும் விrயச் ெசய்வதன்வழி 
இதைனச் சrெசய்திடலாம். 

• உட்பதித்த இடத்தில் அrதாகக் கிருமித்ெதாற்று ஏற்படலாம். 
இந்தக் கடுைமயான சிக்கலுக்கு ஆன்டிபேயாடிக் சிகிச்ைச 
ேதைவப்படலாம் மற்றும்/அல்லது நிைலைம மிக 
ேமாசமாக இருந்தால் ஒட்டுெமாத்த CRT கருவிையயும் 
அறுைவ சிகிச்ைச மூலம் அகற்றேவண்டிய அவசியம் 
ஏற்படலாம். 

CRT கருவி எப்ேபாது அகற்றப்படும்?
CRT கருவியும் மின்கம்பிகளும் உட்பதிக்கப்பட்ட பிறகு 
அகற்றப்படமாட்டா. பின்வரும் சூழ்நிைலகளில் மட்டுேம அைவ 
அகற்றப்படும்: 
• ேநாயாளி மரணமைடந்தால், சவ எrயூட்டுக்கு முன்பாக 

மின் இயக்கி உடலிலிருந்து அகற்றப்படேவண்டும். 
• மின் இயக்கியின் மின்கலன் தீர்ந்து ேபாகவிருக்கும்ேபாது 

அகற்றப்பட்டு புதிதாகப் ெபாருத்தப்படும். 
• உட்பதித்த இடத்தில் கிருமித்ெதாற்று ஏற்பட்டால் மின் 

இயக்கியும் மின்கம்பிகளும் அகற்றப்படேவண்டும். PECC-CVM-ED-2020-747T-v1

இதய சிகிச்ைசப் 
பிrவு 



இதய மறுசரீைமப்பு சிகிச்ைச (CRT) கருவி 
என்பது என்ன? 
“பாய்ெவன்ட்rகுலர் ேபஸ்ெமக்கர்” என்றும் அறியப்படும் CRT 
கருவி, கழுத்ெதலும்புக்குக் கீேழ சருமத்திற்கு அடியில் 
ெநஞ்சுப்பகுதியில் அறுைவ சிகிச்ைசவழி உட்பதிக்கப்படுகிறது. 
இதய ேநாயாளிகளின் இதயத்தின் இடது மற்றும் வலது 
அைறகள் சுருங்கி விrவதில் ஏற்படும் தாமதத்ைத இக்கருவி 
சrெசய்கிறது. வழக்கமான இதயத்தில், இரு அைறகளும் ஒேர 
சமயத்தில் சுருங்கி விrயும். ஆனால், இதய ேநாய் 
இருப்பவrன் இதயத்தில் வலது அைறயும் இடது அைறயும் 
ஒன்றாகச் சுருங்கி விrவதில்ைல. இந்தக் கருவி இதயத்திற்குச் 
சிறிய மின் தூண்டல்கைள அனுப்பி, இரு அைறகளும் சீராகச் 
சுருங்கி விrயச் ெசய்கிறது. 

CRT கருவியில் இரு பாகங்கள் உள்ளன: மின் இயக்கி மற்றும் 
3 மின்கம்பிகள். மின்கம்பியின் ஒரு முைனயில் 
“இலக்ட்ேராட்ஸ்” எனும் உணர்கருவிகள் இருக்கும். 

CRT கருவியின் உட்பதிப்பின்ேபாது என்ன 
நடக்கும்?
சிகிச்ைசக்கு முன்  
சில வழக்கமான இரத்தப் பrேசாதைனகளும் இதய 
மின்துடிப்பளவு (ECG) பrேசாதைனகளும் ெசய்யப்படும். 
உட்பதிப்பு சிகிச்ைச சுமார் இரண்டு முதல் மூன்று மணிேநரம் 
நீடிக்கும். இதய ஊடுருவல் ஆய்வுக்கூடத்தில் சிகிச்ைச 
ெசய்யப்படும். உட்பதிப்புக்காக நீங்கள் 1 முதல் 2 நாட்களுக்குப் 
படுக்ைகப்பிrவில் தங்கியிருக்கேவண்டும். சிகிச்ைச முைற, 
அதன் அபாயங்கள், நன்ைமகள், மாற்று சிகிச்ைசகள் பற்றி 
உங்களுக்கு விவரமளிக்கப்பட்ட பிறகு, நீங்கள் ஒப்புதல் 
படிவத்தில் ைகெயாப்பமிடேவண்டும். 

அவசியமாயின், உங்கள் ெநஞ்சுப்பகுதியிலுள்ள முடி சவரம் 
ெசய்யப்படும். கருவி பதிக்கப்படும் பகுதியில் கிருமிகள் இல்லாத 
வைகயில் சிறப்பு சவர்க்காரத்துடன் அப்பகுதி கழுவப்படும். 
பிறகு, கிருமிகளற்ற சுத்தமான துணியால் கழுத்திலிருந்து பாதம் 
வைர மூடப்படுவர்கள். சுத்தம் ெசய்யப்பட்ட பகுதிகைள நீங்கள் 
ெதாடாதிருக்க, உங்கள் இடுப்பு மற்றும் ைககளின் குறுக்ேக 
ெமன்ைமயான வார் ெபாருத்தப்படும். 

மருந்துகைள ஏற்றுவதற்காக, உங்கள் ைகயிலுள்ள இரத்த 
நாளத்தில் சிறிய பிளாஸ்டிக் குழாய் ெசருகப்படும். சிகிச்ைச 
ெதாடங்குவதற்குமுன், காயத்தில் கிருமித்ெதாற்று ஏற்படுவைதத் 
தவிர்ப்பதற்காக ஊசிவழி ஆன்டிபேயாடிக் மருந்து ஏற்றப்படும். 
உங்களுக்கு மயக்கம் உண்டாக்குவதற்காக, குழாய் வழியாக 
மருந்து ஏற்றப்படும். ஆனால், இந்த மருந்தினால் உங்களுக்கு 
முழுைமயான தூக்கம் வராதிருக்கலாம். 

சிகிச்ைசயின்ேபாது 
உணர்வகற்றும் மருந்ைத ஊசிவழி ஏற்றியபிறகு, ெநஞ்சின் 
ேமற்பகுதியில் சிறிய ெவட்டு ெசய்து, மின் இயக்கிைய 
ைவப்பதற்குச் சருமத்திற்கு அடியில் சிறிய “பாக்ெகட்” 
உருவாக்கப்படும். ேபஸ்ெமக்கர் மின்கம்பியின் ஒரு முைன மின் 
இயக்கியுடன் இைணக்கப்பட்டிருக்கும். அதன் இலக்ட்ேராட் 
முைன, எக்ஸ்-ேர வழிகாட்டியுடன் ெநஞ்சிலுள்ள இரத்த 
நாளத்தின் வழியாக நுைழக்கப்பட்டு, இதயத்தில் 
நிைலநிறுத்தப்படும். 

சிகிச்ைசக்குப் பிறகு 
நீங்கள் படுக்ைகப்பிrவுக்குத் திரும்பி வந்தவுடன், மறுநாள் வைர 
படுக்ைகயில் படுத்திருக்கேவண்டும். அதிகளவு அைசவுகைளத் 
தவிர்ப்பதற்காக, உட்பதிப்பு ெசய்யப்பட்ட பக்கமுள்ள ைகக்கு 
ஏந்துக்கட்டு ேபாடப்படலாம். 

ஒரு நாளுக்கு வழக்கமான ஆன்டிபேயாடிக் மருந்து தரப்படும். 
அதன்பிறகு சுமார் 5 நாட்களுக்கு வாய்வழி ஆன்டிபேயாடிக் 
மருந்து தரப்படும். 

உட்பதிப்பு சிகிச்ைசக்கு மறுநாள் ெநஞ்சு எக்ஸ்-ேர ெசய்யப்படும். 
CRT மின்கம்பிகள் சrயான இடத்தில் இருக்கிறதா என்பைத 
உறுதிப்படுத்துவதும் உத்ேதச சிக்கல்கைள அைடயாளம் 
காண்பதும் இதன் ேநாக்கம். அேதாடு, இதயத் ெதாழில்நுட்பர் 
CRT கருவிையச் ெசயற்படுத்தி பrேசாதிப்பார். ெபரும்பாலான 
ேநாயாளிகள் உட்பதிப்பு சிகிச்ைச முடிந்து 1 முதல் 2 நாட்களில் 
வடு திரும்பிவிடலாம். 

நீங்கள் வடு திரும்பும்ேபாது, ஒரு வாரத்தில் ேபஸ்ெமக்கர் 
மருந்தகத்தில் ெதாடர் கவனிப்பு ெபற ேததி குறித்துத் தரப்படும். 
அந்தத் ேததி வைர நீர்காப்புக் கட்டுகைள நீங்கள் 
அகற்றக்கூடாது. ைதயல் தானாகக் கைரந்துவிடும் என்பதால் 
அகற்ற ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல. மருத்துவருடனான முதல் 
பrசீலைனக்குப் பிறகு, அடுத்தடுத்து வழக்கமான 
பrசீலைனகளுக்கு மருத்துவர் ஏற்பாடு ெசய்வார். CRT கருவி 
சrயான முைறயில் இயங்குவைத உறுதி ெசய்வதற்கும், 
உங்கள் இதயத்தின் ேதைவகளுக்ேகற்ப CRT கருவிைய 
மின்னியல் முைறயில் ெசயற்படுத்துவதற்கும் இந்தப் 
பrசீலைனகள் அவசியம். 

CRT கருவியின் உட்பதிப்புக்குத் 
தயார்ப்படுத்துதல் 
உட்பதிப்புக்கு முன்பாகக் குைறந்தது 6 மணிேநரம் நீங்கள் 
சாப்பிடக்கூடாது. 

உட்பதிப்புக்குப் பிறகு நான் என்ெனன்ன 
முன்ெனச்சrக்ைக நடவடிக்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளேவண்டும்?
1. உங்களுக்குப் பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக 

மருத்துவrடம் ெதrயப்படுத்தவும்: 
• காய்ச்சல் 
• அளவுக்கதிக வலி 
• காயத்திற்கு ேமேல வக்கம் 

2. கருவி பதிக்கப்பட்ட பக்கமுள்ள ைகைய அதிகளவு 
அைசப்பைதத் தவிர்க்கவும். உதாரணமாக, உட்பதிப்புக்குப் 
பிந்திய முதல் வாரத்தின்ேபாது உங்கள் ைகையத் தைலக்கு 
ேமேல உயர்த்துவைதயும் 5 கிேலாகிராமுக்கு ேமலான 
எைடையத் தூக்குவைதயும் தவிர்க்கேவண்டும். 

3. வடு திரும்பும்ேபாது ெகாடுக்கப்பட்ட ஆன்டிபேயாடிக் 
மருந்துகைள முழுைமயாக உட்ெகாள்ளேவண்டும். 

1. மின் இயக்கி என்பது 
மின்சாரத்தில் இயங்கும் 
மின்னியல் கருவியாகும். 

2. இதயத்ைதச் சீரான 
முைறயில் துடிக்கச் 
ெசய்வதற்காக, மின்கம்பிகள் 
இதயத்தில் 
நிைலநிறுத்தப்படுகிறது. 
ெநஞ்சின் ேமற்பகுதியிலுள்ள 
இரத்த நாளங்களின் வழியாக 
நுைழக்கப்படும் மின்கம்பிகள் 

CRT கருவியின் 
ஃபுேளாேராஸ்ேகாபிக் படம்

இதயத்தின் வலது பக்கத்திலும் வலது 
அைறயிலும் நிைலநிறுத்தப்படும். இதய ைசனஸ் 
இரத்த நாளத்தின் வழியாக நுைழக்கப்படும் 
மின்கம்பி, இதயத்தின் இடது அைறயில் 
நிைலநிறுத்தப்படும். 

CRT கருவியின் உட்பதிப்பு எனக்கு ஏன் 
ேதைவப்படுகிறது?
இதயம் சுருங்கி விrவது தாமதமைடயும்ேபாது, இதயத்தின் 
இடது அைறயால் உடலுக்குப் ேபாதிய அளவு இரத்தத்ைத 
விநிேயாகிக்க இயலாது. இதனால், இதய ேநாயின் பின்வரும் 
அறிகுறிகள் அதிகrக்கக்கூடும்:  
• மூச்சுத்திணறல் 
• கணுக்கால்களில் அல்லது கால்களில் வக்கம் 
• எைட அதிகrப்பு 
• ேசார்வு 
• ேவகமான அல்லது சீரற்ற இதயத்துடிப்பு 
CRT கருவி, இதயத்துடிப்ைபத் ெதாடர்ந்து சீர்ப்படுத்தியும், இடது 
மற்றும் வலது இதய அைறகைள ஒேர சமயத்தில் சுருங்கி 
விrயச்ெசய்தும், இதய ேநாயின் அறிகுறிகைளயும் 
ஒட்டுெமாத்த வாழ்க்ைகத் தரத்ைதயும் ேமம்படுத்துவதாக 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. 


