
Dié toestelle word ingeplant om mense met 

lewensbedreigende ritme-stoornisse se lewens-

kwaliteit te verbeter, en in baie gevalle hulle 

lewens te red. 

   ’n Pasaangeër reguleer die ritme en tempo 

van jou hartklop. ’n Inplantbare defi brillator (in 

Engels inplantable cardiac defi brillator oftewel 

’n ICD) is ’n toestel wat letterlik jou hart weer 

aan die gang skok as dit begin fi brilleer (tril). 

Beide ’n pasaangeër en inplantbare defi brillator 

word onder die vel, gewoonlik op die borskas 

net onder die sleutelbeen, ingeplant. Die drade 

van die toestel word via die groot aar wat net 

onder die sleutelbeen loop, tot in die regter-

atrium gedruk. Afhanged van die soort toestel, 

word die drade in verskillende dele van die hart 

geplaas sodat die elektriese impulse via die 

drade daardie spesifi eke deel van die hart sal 

stimuleer om saam te trek. 

Danksy die vooruitgang in tegnologie, is ver-

skillende soorte pasaangeërs nou beskikbaar 

en kan die beste soort vir die behandeling van 

’n spesifi eke ritmestoornis gekies word. 

WATTER TOESTEL VIR WIE? 
• ’n Enkel-hartkamer pasaangeër, wat via ’n 

enkeldraad die hart se geleidingsweefsel 

net onder die geblokte AV-knoop stimuleer, 

kan ingeplant word vir mense met totale 

hartblok.

• As jy aan sieksinus-sindroom lei of aan totale 

hartblok, kan ’n tweehartkamer-pasaangeër 

van pas wees. Dié pasaangeër het twee 

drade tot in die hart wat die geleidingsweef-

sel bokant die AV-knoop, sowel as tussen die 

twee ventrikels stimuleer. 

• ’n Biventrikulêre pasaangeër kan mense 

met hartversaking en geleidingsweefsel-

stoornisse se lewenskwaliteit verbeter. Dié 

toestel het drie drade wat die weefsel bokant 

die AV-knoop asook die hartspier van elke 

ventrikel afsonderlik stimuleer. (Sien skets 

regs.)

• ’n Inplantbare hart-defi brillator (IHD) kan die 

lewe red van iemand met ’n lewensgevaarlike 

ventrikulêre aritmie.

• Pasiënte met hartversaking en ventrikulêre 

ritme-stoornisse benodig dikwels ’n biventri-

kulêre pasaangeër én IHD. 

Hoe werk
pasaangeërs en 

inplantbare defi brillators?
INTERESSANTE FEIT

Dr. Gopal het in 2012 ook geskiedenis ge-

maak toe hy die nuutste vierpolige linker-

ventrikulere pasaangeër-draad in die linker-

ventrikel van ’n pasiënt met gevorderde 

middelweerstandige hartversaking geplaas 

is. Die pasiënt vorder baie goed. 

VERDERE VOORUITGANG

Dit is nou ook moontlik om pasaangeër-

drade en -sisteme, wat weens chroniese 

infeksie of wanfunksie tydens ’n baie in-

gewikkelde proses verwyder moet word, te 

verwyder sonder om die pasiënt se borskas 

oop te sny. 

Die drie drade van die biventrikulére pas-

aangeër loop via die groot aar onder die 

sleutelbeen na die regter-atrium en ook 

na altwee ventrikels en kan ’n pasiënt met 

hartversaking help. 

“Die soort ritme-stoornis 
bepaal watter soort 
pasaangeër en/of defi brillator 
gebruik sal word.”
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