آیا پمپ دارو برای شما مناسب است؟
پس از تنظیم دستگاه پمپ ترسط یارشناس ،چند روز طور
م یشد تا اثرات دارو ظاهر شرد .مملن است نویواز بواشود
دستگاه چندین بار برای یافتن برنامه مناسب شما برنامه ریزی

 اگر عالئم بیماری شما علیرغم مصرف داروهای خوررایو
مطابق دسترر پزشک ،هنرز ادامه دارد و آزاردهنده است.
 چانچه دچار انقباض شدید عضالن (اسپاسم) هستویود و

شرد؛ بنابراین نیاز است صبررانه پیگیر درمان خرد باشید.

این شرایط انجام فعالیت های روزانه را برای شما محودود

بسته به نرع و دوز داروی شما ،الزم است پمپ ،هر یوک توا

و سخت یرده است.

هشت ماه یلبار ،با تهیه ییت  ،Refillمجدد پُر شرد .این یار
شبیه یک تزریق ساده است و به سهرلت از روی پرست شوموا

ترسط پزشک یا یارشناس انجام خراهد شد .ضوروری اسوت
برای عدم اختال در پروسه درمان شما ،به زموان Refill
اهمیت دهید.

 اگر از دردهای ناش از انراع سرطان رنج م برید.

پمپ دارو
Synchromed II

 چنانچه دارو عرارض جانب ایجاد یرده و ییفیت زندگو
شما را یاهش داده است.
 شما دوران درمان آزمایش (تزریق دارو در اینترتویولوا
نخاع) را با مرفقیت سپری یرده اید.

بهبود کیفیت زندگی
تهران -خیابان ولیعصر-مقابل باشگاه خبرنگاران جوان
کوچه رامین-پالك  ،6کدپستى 9166486691

259 09190-25955692400

www.tjn-eng.com
tehran.jarah.novin

پمپ داروی ،Synchromed IIساخت شریت مدترونیک
(  )Medtronicاست .این پمپ قابل برنامه ریزی متناسوب
با فعالیت های روزانه شماست و مقدار مشخص از دارو را با

دقت باال در مایع مغزی -نخاع رها م ینود توا ضومون
یاهش عالئم بیماری ،عرارض ناش

درمان آزمایشی

درمان دائمی

درمان آزمایش پمپ دارو ،فرصت تجربه یاهوش درد یوا

چنانچه نتیجه درمان آزمایش از نظر شما و پزشک قوابول

اسپاسم را از طریق تزریق مستقیم دارو در مایوع موغوزی-
نخاع شما در مریز درموان و تحت نظر پزشوک ،فوراهوم

م یند.

از مصورف داروهوای

با بیهرش عمرم انجام م شرد .ابتدا پزشک یوک بور
یرچک در محدوده سترن فقرات شما ایجاد م

بر

یونود توا

دیگر برای محل پمپ روی شلم شما ایجاد و پس از

پر یردن پمپ با دارو و اتصا یتتر و پمپ و اطمیونوان از

مزایای پمپ دارو

اتصا آنها ،بر

 دارو به طرر مستقیم وارد مایع مغزی -نخواع )(CSF

ها را بخیه م یند.

مملن است پس از جراح در ناحیه بر

م شرد و عالئم شما را یاهش م دهد.
 مقدار داروی یمتری ،حدود  033برابر ،نسبت بوه داروی

ها احساس درد

ینید؛ یه پزشک برای یاهش درد شما دارو تجریز خوراهود
یرد .الزم است پس از جراح از دستوررهوای موراقوبوتو

خررای یا وریدی نیاز است.

پزشک پیروی ینید .فعالیت های خرد را برای  6تا  8هفتوه

یاهش م یابد.

محدود ینید تا یتتر جابجا نشرد و چنانچه مترجوه توررم،

 پمپ به طرر یامل در بدن شما ایمپلنت م شرد.

قرمزی یا ادامه درد درمحل بر

 ییفیت زندگ شما بهبرد قابل مالحظه ای خراهد یافت.
 املان انجام فعالیت های روزانه برای شما فراهم م شرد.

عوارض جانبی احتمالی

 املان برنامه ریزی پمپ برای رهایش مقادیر متفاوت دارو

 عالئم حساسیت داروی

در ساعات مختلف روز بر اساس نرع فعالیت و نیاز شوموا

 عرارض عمرم جراح

وجرد دارد.

جراح بین یک تا سه ساعت طر خراهد یشید و معمورال

یتتر را در ناحیه اینتراتلا نخاع شما قرار دهد ،سپس یک

خررای نیز یاهش یابند.

 ضمن مصرف یمتر دارو ،عرارض جانب

قبر باشد ،پمپ دارو برای شما ایمپلنت خراهد شود .ایون

اطالع دهید.

ها شدید ،به پزشک خورد

