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Tilgangur rafvendingar
Tilgangur rafvendingar er að leiðrétta
gáttatif / gáttaflökt (atrial fibrillation / atrial
flutter). Í hjartanu eru sérhæfðar taugafrumur
sem flytja rafboð. Þær nefnast einu nafni
leiðslukerfi hjartans. Hinn líffræðilegi
hjartagangráður (S.A. hnútur) stjórnar
hjartsláttarhraðanum eins og nafnið bendir til.
Þegar hjartað slær berast rafboð frá
hjartagangráði um gáttir sem þá dragast
saman. Þegar afskautun gátta er í algjörri
ringulreið er um gáttaflökt (atrial fibrillation)
að ræða sem veldur óreglulegum hjartslætti.
Við rafvendinguna eru gefin nógu sterk rafboð
til að afskauta stóran hluta hjartavöðvans.
Rafvendingin leiðréttir þannig óreglulega
hjartsláttinn svo að hinn líffræðilegi gangráður
geti tekið aftur við.

Hver er undirbúningur ?
Oftast er gefin blóðþynningarmeðferð með
Kóvar sem undirbúningur fyrir rafvendingu í
4-6 vikur. Fylgst hefur verið með
blóðþynningarstigi.
Yfirleitt er fólk lagt inn á Lyflækningadeild
daginn áður en rafvending er gerð. Oftast er
tekið blóðsýni, hjartalínurit og röntgenmynd
af hjarta og lungum. Læknir tekur af þér
sjúkraskrá og hjúkrunarfræðingur fræðir þig
um rafvendinguna og eftirmeðferð. Þú þarft
að vera fastandi frá miðnætti daginn sem
rafvendingin er gerð.

Eftir rafvendinguna
Þú þarft að liggja á deildinni fram eftir degi til
að jafna þig eftir svæfinguna. Fyrst um sinn
verður þú tengdur við súrefni og hjartarafsjá
svo hægt sé að fylgjast með hjartsláttartakti.
Einnig er tekið hjartalínurit til að staðfesta
árangur rafvendingar. Útskrift er venjulega
seinni part dags. Ekki er æskilegt að aka
bifreið sama dag vegna lyfjaáhrifa.
Blóðþynningu er haldið áfram í a.m.k. 4 vikur
eftir rafvendingu.
Að því búnu er æskilegt að fá tíma hjá
sérfræðingi til að ákveða áframhaldandi
meðferð og eftirlit.

Ef frekari upplýsinga er óskað er þér velkomið
að hringja í Lyflækningadeild, sími 432 1100.
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Hvernig fer rafvendingin fram ?
Fyrir rafvendingu verður mældur
blóðþrýstingur, púls, hiti og þú færð nál í æð.
Rafvendingin fer fram á vöknun/svæfingadeild
og tekur venjulega stutta stund. Sérfræðingur
í lyflækningum með reynslu af rafvendingum
eða hjartasérfræðingur framkvæmir
rafvendinguna. Svæfingalæknir og
hjúkrunarfræðingur gefa stutta svæfingu og
eftir það er gefið rafstuð á brjóstkassann.
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