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Vagushermon stimulointihoito
Vähemmän kohtauksia • Lyhyemmät kohtaukset

Nopeampi toipuminen • Mitä enää odotat?*

Lue lisää
osoitteesta

WWW.VNSTherapy.com

*Yksilölliset tulokset voivat vaihdella
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Et ole yksin. Noin joka kolmannen epilepsia-

potilaan sairaus on hankala hoitaa lääkkeillä. 

Vagushermon stimulointihoito on 
tarkoitettu nimenomaan niille, joilla 
on hallitsemattomia kohtauksia. Se on 
hyväksi todettu pitkäaikaisratkaisu, 
jota käyttää yli 85 000 ihmistä ympäri 
maailman.

Onko sinulla 
hallitsemattomia 
kohtauksia?
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Vagushermon stimulointihoidon tavoitteena on ehkäistä 

kohtauksia ja keskeyttää alkamaan päässeet kohtaukset.

Monilla kohtaukset saadaan pitkäksi ajaksi hallintaan 

käyttämällä vagushermon stimulointihoitoa  

(Vagus Nerve Stimulation, VNS). Tutkimukset ovat jopa 

osoittaneet, että vagushermon stimuloinnin kohtauksia 

hillitsevä vaikutus paranee ajan myötä.

Mitä siis vielä odotat? Käännä sivua, niin saat 

tietää lisää.
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Vagushermon stimulointihoito on  

turvallinen, tehokas hoito, jonka hyvien  

vaikutusten on todettu paranevan ajan 

myötä.

Vagushermon 
stimulointihoito voi 
parantaa elämänlaatua.

Sen hyviä puolia voivat olla esimerkiksi 

seuraavat:

 Vähemmän kohtauksia 

 Lyhyemmät kohtaukset  

 Nopeampi toipuminen  

 Lievemmät kohtaukset  

 Lääkitystarpeen väheneminen  

 Virkeyden, mielialan ja muistin paraneminen  

 Elämänlaadun paraneminen
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Vagushermon stimulointihoito on 
parantanut monen lääkkeisiin huonosti 
reagoivaa epilepsiaa sairastavan 
elämänlaatua.

Lisäksi osa vagushermon stimulointihoitoa käyttävistä  

(8 %) on kertonut, ettei heille tule enää kohtauksia.

 Osoitteessa www.VNSTherapy.com on hoitajien ja  

 sellaisten potilaiden kertomuksia, joiden elämä on 

 muuttunut vagushermon stimulointihoidon myötä.
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  VNS Therapy is delivered through a device 

(generator and lead) that sends mild pulses through 

the vagus nerve to areas of the brain known to be 

associated with seizures.

  It involves a short outpatient procedure which takes 

about an hour.

  Most people go home the same day.
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Vagushermon stimulaattorilla pyritään  

hallitsemaan kohtauksia lähettämällä  

vagushermon kautta pieniä sähköpulsseja 

kohtauksiin liittyville aivoalueille.

Vagushermon stimulointihoidon 
tavoitteena on ehkäistä kohtaukset 
tai, jos ne kuitenkin pääsevät 
alkamaan, keskeyttää ne.

Vagushermon 
stimulointihoito
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  Vagushermon stimulointihoito annetaan laitteella 

(generaattori ja johto), joka lähettää pieniä 

sähköpulsseja vagushermon kautta niille aivoalueille, 

joiden tiedetään liittyvän kohtauksiin.

  Sen asentamiseen tarvitaan noin tunnin kestävä 

leikkaus.

  Potilaat pääsevät seuraavana päivänä kotiin.

Generaattori

Vagushermo

Johto
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Jos sinulle tulee vagushermon stimulointihoidon 

aikana kohtaus, lisästimulaatio voi pysäyttää 

kohtauksen, lyhentää sitä, vähentää sen voi-

makkuutta ja nopeuttaa toipumista.

Vagushermon stimulointihoitoon 
käytettävällä magneetilla ja UUSILLA 
tunnista ja reagoi -ominaisuuksilla voit saada 
ylimääräisen hoitoannoksen.

Magneetin käyttö vagushermon stimulointihoidossa

  Valinnainen ominaisuus, joka voi parantaa kohtausten 

hallintaa.

  Antaa sinulle tai hoitajallesi mahdollisuuden annostella 

ylimääräisen hoitoannoksen manuaalisesti.

Vagushermon 
stimulointihoidon muut 
ominaisuudet voivat 
parantaa sairauden 
hallintaa vielä lisää.
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Tunnista ja reagoi* -ominaisuus

  Uusin edistysaskel vagushermon stimulointihoidossa

  Älykäs teknologia huomaa sydämen sykkeen nopean 

tihenemisen, joka usein liittyy kohtaukseen.

  Reagoi sydämen sykkeen nopeaan tihenemiseen 

antamalla automaattisesti ylimääräisen 

hoitoannoksen.

* Toiselta nimeltään automaattistimulaatiotila
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Vagushermon stimulointihoidon yleisimpiä 

haittavaikutuksia ovat

  käheys tai äänen muutokset
  pistelevä tunne iholla
  hengästyminen
  kurkkukipu
  yskä

Näitä haittavaikutuksia esiintyy tavallisesti vain 

stimulaation aikana, ja ne vähenevät yleensä 

ajan myötä.

Vagushermon stimulaatiohoito 
ei ole lääke. Sillä ei ole 
samanlaisia haittavaikutuksia 
kuin lääkkeillä eikä 
yhteisvaikutuksia lääkkeiden 
kanssa.
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Vagushermon stimulaatiohoito 
ei ole lääke. Sillä ei ole 
samanlaisia haittavaikutuksia 
kuin lääkkeillä eikä 
yhteisvaikutuksia lääkkeiden 
kanssa.

Jos haittavaikutuksia ilmenee, 
hoidon voi tilapäisesti keskeyttää 
vagushermon stimulointihoitoon 
käytettävällä magneetilla. Esimerkiksi 
laulamisen, puheen pitämisen tai 
liikunnan ajaksi.



Mitä mieltä olet 
nykyisestä hoidostasi?

1  Käytätkö kohtausten hallintaan monta lääkettä, ja 
onko sinulla silti kohtauksia?

2  Aiheuttavatko lääkkeet päivittäisiä toimia haittaavia 
sivuvaikutuksia?

3  Oletko joutunut toistuvasti päivystykseen tai 
sairaalahoitoon kohtausten tai niihin liittyvien 
vammojen vuoksi?

4  Rajoittaako toipumiseen kuluva aika päivittäisten 
toimien jatkamista?

Jos vastaat KYLLÄ yhteenkään näistä 

kysymyksistä, vagushermon stimulointihoito 

saattaa olla sinulle oikea vaihtoehto.

On aika ottaa asia puheeksi yleislääkärin, 

epilepsiahoitajan tai neurologin kanssa.
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Kysymyksiä ja vastauksia

1  Sopiiko vagushermon stimulointihoito minulle?

Jos olet kokeillut monta lääkettä ja sinulla on silti kohtauksia, 
vagushermon stimulointihoito saattaisi sopia sinulle. Kysy lääkäriltä 
vagushermon stimulointihoidosta, ellei lääkitys ole lievittänyt 
kohtauksia riittävästi tai jos se aiheuttaa haittavaikutuksia, joita on 
vaikea sietää.

2  Kuinka paljon vagushermon stimulointihoidon käyttäjiä on?

Tähän mennessä yli 85 000 ihmistä ympäri maailman on 
käyttänyt vagushermon stimulointihoitoa. Se on hyväksi todettu 
pitkäaikaisratkaisu ihmisille, joiden kohtauksia ei ole muuten saatu 
hallintaan.

3  Mitä lääkeresistentti epilepsia tarkoittaa?

Noin yhdellä kolmesta epilepsiaa sairastavasta on sellaisia 
kohtauksia, joita on vaikea hoitaa lääkkeillä. Tätä kutsutaan usein 
lääkeresistentiksi epilepsiaksi. Tutkimus on osoittanut, että ellei 
kohtauksia ole saatu loppumaan kahdella ensimmäisellä lääkkeellä, on 
95 prosentin todennäköisyys, että niitä ei saada loppumaan millään 
lääkeyhdistelmällä.

4  Minkälaista hyötyä vagushermon stimulointihoidosta on  
 odotettavissa? 
 Monet ovat kertoneet, että kohtaukset ovat vähentyneet, lyhentyneet  
 tai lieventyneet, että he ovat voineet vähentää lääkkeiden käyttöä   
 tai toipuvat nopeammin kohtauksista. Vagushermon stimulointihoitoa  
 käyttävät kertovat myös usein virkeytensä, mielialansa ja muistinsa   
 sekä elämänlaatunsa yleensä parantuneen. Yksilölliset tulokset voivat  
 vaihdella.
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Kysymyksiä ja vastauksia Jatkuu

. 5  Mitä haittavaikutuksia hoidolla voi olla?

Vagushermon stimulointihoidon yleisimpiä haittavaikutuksia ovat 
käheys tai äänen muutokset, pistelevä tunne iholla, hengästyminen, 
kurkkukipu ja yskä. Näitä haittavaikutuksia esiintyy tavallisesti vain 
stimulaation aikana, ja ne vähenevät yleensä ajan myötä.

6  Jos käytän vagushermon stimulointihoitoa, pitääkö   
 minun silti käyttää lääkkeitä?

Vagushermon stimulointihoito ei korvaa lääkkeitä, eikä se estä 
kokeilemasta uusia lääkkeitä. Vaikka jotkut voivat vähentää lääkitystä 
käyttäessään vagushermon stimulointihoitoa, sinun on sovittava 
lääkärisi kanssa, mikä on sinulle sopiva hoito-ohjelma. Lääkehoidossa 
on aina tärkeää noudattaa lääkärin ohjeita.

7  Vaikuttaako laite heti? 

Vastaus tähän vaihtelee yksilöllisesti. Yleensä stimulointi aloitetaan 
vasta kahden viikon kuluttua. Sitten neurologi säätää annostuksen 
tavallisilla vastaanottokäynneillä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
vagushermon stimulointihoidon hyvät vaikutukset paranevat vielä ajan 
myötä, joten voi kestää muutamasta kuukaudesta vuoteen tai pariin 
ennen kuin täysi hyöty on saavutettu. 

8  Lakkaavatko kohtaukset vagushermon stimulointihoitoa  
 käyttäessä? 

Vagushermon stimulointihoidon tavoitteena on vähentää ja lyhentää 
kohtauksia sekä nopeuttaa niistä toipumista. Pieni osa potilaista (8 %) 
kertoo kohtausten loppuneen vagushermon stimulointihoidon aikana. 
Yksilölliset tulokset vaihtelevat. 
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9  Millainen toimenpide on? 

Pieni laite (generaattori ja johto) asetetaan paikalleen leikkauksessa, 
joka tehdään nukutuksessa. Siinä tehdään kaksi pientä viiltoa, ja 
yleensä se kestää noin tunnin. 

10  Kuinka kauan toimenpide kestää? 

Varsinainen toimenpide kestää noin tunnin. Kotiin pääsee seuraavana 
päivänä. 

11  Mitä tapahtuu, kun vagusstimulaattorista tyhjenee   
 paristo? 

Pariston tyhjennyttyä tarvitaan lyhyt, yleensä alle tunnin kestävä, 
toimenpide, jossa laite vaihdetaan. Generaattori kestää asetusten 
mukaan yleensä kolmesta kahdeksaan vuotta. 

12  Vaikuttaako lentokentän turvatarkastus     
 vagusstimulaattoriin? 

Kannattaa antaa turvatarkastajille vagushermon stimulaatiohoitoa 
koskeva potilaskortti, jossa kerrotaan, että sinulla on kehossasi 
lääkinnällinen laite. Voit pyytää, että turvatarkastus tehdään käsin. 

13  Voiko minulle tehdä magneettikuvauksen, kun    
 vagusstimulaattori on asetettu paikalleen? 

Magneettikuvauksia voi tehdä tietyissä olosuhteissa, vaikka potilaalla 
on vagusstimulaattori. Keskustele lääkärin kanssa, liittyykö tähän jotain 
lääketieteellisiä ongelmia. 

Kysymyksiä ja vastauksia Jatkuu
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Muistiinpanoja 



17



18

VNS Therapy -järjestelmän 
turvallisuustiedot 

Lyhyt tiivistelmä* VNS Therapy® -järjestelmän turvallisuustiedoista 
[käyttöaiheena epilepsia] (lokakuu 2017) 

Epilepsia (ei USA) Vagushermon stimulointi on tarkoitettu täydentäväksi hoidoksi vähentämään kohtausten tiheyttä potilailla, joiden 
epilepsia aiheuttaa pääasiassa paikallisalkuisia kohtauksia (jotka saattavat sitten yleistyä) tai suoraan yleistyviä kohtauksia, joihin 
kohtauslääkkeet eivät auta riittävän hyvin. AspireSR®- ja SenTiva™-laitteiden automaattistimulaatiotila on tarkoitettu potilaille, joilla on 
sydämen rytmin kiihtymiseen (iktaalinen takykardia) liittyviä kohtauksia. 

VASTA-AIHEET: 
Vagotomia – Vagushermon stimulaattoria ei saa käyttää, jos potilaalle on tehty molemminpuolinen tai vasemman puolen vagotomia. 
Diatermia – Lyhytaaltodiatermiaa, mikroaaltodiatermiaa tai terapeuttista ultraäänidiatermiaa ei saa käyttää, jos potilaalle on asennettu 
vagushermon stimulaattori. Diagnostiset ultraäänitutkimukset eivät ole vasta-aiheisia. 

VAROITUKSET – YLEISTÄ:  
Lääkäreiden pitää kertoa potilaille kaikista mahdollisista riskeistä ja haittatapahtumista, jotka on mainittu lääkärin käyttöohjeissa. Tätä 
tiivistelmää ei ole tarkoitettu korvaamaan täydellisiä lääkärin käyttöohjeita. Vagushermon stimulaattorin turvallisuutta ja tehoa ei ole 
varmistettu muussa käytössä kuin mitä lääkärin käyttöohjeiden kohdassa Käyttötarkoitus/Indikaatiot on mainittu. Vagushermon 
stimulaattorin turvallisuutta ja tehoa potilailla, joilla on alttius sydämen johtoratajärjestelmän (kiertoaktivaatioreitin) toimintahäiriöön, 
ei ole varmistettu. Laitteen implantoinnin jälkeen suositellaan EKG-tutkimuksia ja Holter-monitorointia, jos ne ovat kliinisesti aiheellisia. 
Potilailla, joilla on ennestään tiettyjä sydämen rytmihäiriöitä, voi ilmetä toimenpiteen jälkeen bradykardiaa. On tärkeää käyttää suositeltuja 
implantointimenetelmiä ja testata tuotetta toimenpiteen aikana lääkärin käyttöohjeen kappaleessa ”Implantointi” annettujen ohjeiden 
mukaan. Toimenpiteen aikaisen järjestelmädiagnoosin (johtotesti) aikana on joissain harvoissa tapauksissa todettu bradykardiaa tai 
asystolia. Jos järjestelmädiagnoosin (johtotesti) aikana tai stimulointia aloitettaessa ilmenee asystolia, vaikea bradykardia (syketiheys 
< 40 lyöntiä minuutissa) tai kliinisesti merkittävä sydämen syketiheyden muutos, lääkärin on oltava valmis noudattamaan ACLS-
ohjeiden (Advanced Cardiac Life Support) mukaisia tehoelvytysohjeita. Aktiivisen vagushermon stimulointihoidon yhteydessä voi 
ilmetä nielemisvaikeuksia (dysfagia), ja lisääntyneet nielemisvaikeudet voivat johtaa aspiraatioon. Aspiraatioriski on tavallista suurempi, 
jos potilaalla on jo ennestään nielemisvaikeuksia. Aktiivisen stimulointihoidon yhteydessä voi ilmetä hengenahdistusta (dyspnea). Jos 
potilaalla on jokin keuhkosairaus tai keuhkojen vajaatoimintaa, kuten keuhkoahtaumatauti tai astma, hengenahdistuksen riski voi olla 
tavallista suurempi. Obstruktiivista uniapneaa sairastavilla apneakohtaukset saattavat lisääntyä stimulaation aikana. Stimulaatiofrekvenssin 
pienentäminen tai stimulaatiokertojen väliajan (OFF) pidentäminen voi estää obstruktiivisen uniapnean pahenemista. Vagushermon 
stimulointi voi myös aiheuttaa uniapneaa ensimmäistä kertaa potilaille, joilla sitä ei ole aiemmin diagnosoitu. Laitteen toimintahäiriö 
voi aiheuttaa kivuliasta tai tasavirtastimulaatiota. Kumpi tahansa voi aiheuttaa hermovaurion. Potilaita on neuvottava pysäyttämään 
stimulointi magneettia käyttämällä, jos he  epäilevät toimintahäiriötä, ja ottamaan sitten heti yhteys lääkäriin tilanteen tarkempaa 
arviointia varten. Jos potilaalle on asennettu VNS Therapy -järjestelmä tai joku sen osa, hänelle saa tehdä magneettikuvauksia vain 
magneettikuvausta vagusstimulaattorin käytön yhteydessä koskevien käyttöohjeiden mukaan. Joissain tapauksissa vagusstimulaattori 
pitää poistaa kirurgisesti, jos kuvaukseen täytyy käyttää RF-lähettimenä toimivaa vartalokelaa. Liiallinen stimulaatio käyttäen 
ylipitkää toimintajaksoa (toimintajakson ON-aika pidempi kuin OFF-aika) ja suurtaajuista stimulaatiota (stimulaatiotaajuus 50 Hz) 
on aiheuttanut laboratorioeläimillä degeneratiivisia hermovaurioita. Jos potilas manipuloi generaattoria ja johtoa ihon läpi (Twiddlerin 
oireyhtymä), generaattorista tuleva johto voi vahingoittua tai irrota tai vagushermo voi vahingoittua. Generaattorit, joissa pelkkä 
automaattistimulaatiotila — Automaattista stimulaatio-ominaisuutta ei saa käyttää, jos potilaalla on kliinisesti merkittäviä rytmihäiriöitä 
tai jos hän saa jotain hoitoa, joka vaikuttaa normaaleihin sisäsyntyisiin sykereaktioihin (hän on esim. riippuvainen tahdistimesta tai hänellä 
on implantoitu defibrillaattori tai beetasalpaajalääkitys). Potilaalla ei saa myöskään olla kronotrooppista vajaatoimintaa [yleistä potilailla, 
joilla on pitkäaikaista bradykardiaa (syketaajuus < 50 lyöntiä minuutissa)]. 

VAROITUKSET – EPILEPSIA: 
VNS Therapy -järjestelmän määräävällä ja sitä valvovalla lääkärillä pitää olla epilepsiakohtausten hoitoon ja tämän laitteen käyttöön 
tarvittava koulutus ja asiantuntemus. Laitteen implantoivalla lääkärillä pitää olla koulutus kaulavaltimoiden syytupen kirurgiaan ja 
erityiskoulutus tämän laitteen implantointiin. Vagushermon stimuloinnilla ei ole parantavaa vaikutusta. Lääkäreiden on varoitettava 
potilaita, ettei vagushermon stimulointi paranna epilepsiaa ja että koska kohtauksia voi tulla odottamatta, potilaan on syytä keskustella 
lääkärin kanssa ennen kuin ryhtyy esimerkiksi ajamaan autoa, uimaan tai kylpemään ilman valvontaa tai harrastamaan rasittavaa urheilua, 
joka saattaisi vahingoittaa häntä itseään tai muita. Äkillinen, odottamaton epilepsiakuolema (sudden unexpected death in epilepsy, 
SUDEP): Elokuuhun 1996 mennessä niiden tuhannen potilaan joukossa, joille oli asennettu VNS Therapy -laite ja joita oli hoidettu sillä, oli 
kirjattu kymmenen (varmasti, todennäköisesti tai mahdollisesti) äkillistä, odottamatonta kuolemaa. Näille potilaille oli mainittuun aikaan 
mennessä kertynyt 2 017 potilasvuoden altistus vagushermon stimulaatiohoidolle. Osa kuolemista saattoi olla kohtaukseen liittyviä, 
vaikka kohtausta ei havaittu (esimerkiksi yöllä). Varmojen, todennäköisten ja mahdollisten SUDEP-kuolemien ilmaantuvuus tuhatta 
potilasvuotta kohti oli siis 5,0. Vaikka ilmaantuvuus on suurempi kuin on odotettavissa terveessä (epilepsiaa sairastamattomassa), iältään 
ja sukupuoleltaan vastaavassa väestössä, se on vagusstimulaatiohoitoa käyttämättömiä epilepsiapotilaita koskevien arvioiden rajoissa: 
1,3 SUDEP-kuolemaa epilepsiaa sairastavassa väestössä yleensä, 3,5 (varmaa tai todennäköistä) SUDEP-kuolemaa VNS Therapy 
-järjestelmää käyttänyttä kliinistä tutkimuspopulaatiota vastaavassa kliinisessä tutkimuspopulaatiossa, joka käytti hiljattain tutkittua 
epilepsialääkettä, ja 9,3 vaikeahoitoista epilepsiaa sairastavilla, jotka olivat arvioitavina epilepsiakirurgiaa varten. 
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VAROTOIMENPITEET – YLEISTÄ: 
Lääkäreiden pitää kertoa potilaille kaikista mahdollisista riskeistä ja haittatapahtumista, jotka on mainittu vagusstimulaatiohoitoa 
koskevissa lääkärin käyttöohjeissa. Hoidon määräävällä lääkärillä pitää olla kokemusta masennuksen tai epilepsian diagnosoinnista ja 
hoidosta, ja hänen pitää osata ohjelmoida vagusstimulaattori ja käyttää sitä. 
Vagusstimulaattorin implantoivalla lääkärillä pitää olla kokemusta kaulavaltimoiden syytupen kirurgiasta ja koulutus VNS Therapy 
-järjestelmän kirurgisen implantointimenetelmän käyttöön. Vagusstimulaation turvallisuutta ja tehoa raskauden aikana ei ole 
varmistettu. Vagusstimulaatiota saa käyttää raskauden aikana vain, jos se on selvästi tarpeen. VNS Therapy -järjestelmä on tarkoitettu 
vain kaulan alueella, kaulavaltimoiden syytupessa kulkevan vasemman vagushermon stimulointiin. Se on tarkoitettu käytettäväksi 
vain vasemman vagushermon stimulointiin sen kohdan alapuolella, jossa ylempi ja alempi sydänhaara erkautuvat vagushermosta. 
On tärkeää noudattaa infektionhallintatoimenpiteitä. Implantoitaviin laitteisiin liittyvät infektiot ovat vaikeahoitoisia ja saattavat 
vaatia laitteen poistoa. Potilaalle on annettava antibiootteja ennen toimenpidettä. Kirurgin on varmistettava ennen toimenpidettä, 
että kaikki instrumentit ovat steriilejä. Vagusstimulaattori voi vaikuttaa muiden implantoitujen laitteiden, kuten sydämentahdistimien 
ja implantoitujen defibrillaattorien, toimintaan. Voi tulla havaitsemisongelmia, ja laite voi reagoida epäasianmukaisesti. Jos potilas 
tarvitsee samaan aikaan implantoitavan tahdistimen, defibrillaattorihoitoa tai muuntyyppisiä stimulaattoreita, kunkin järjestelmän 
huolellinen ohjelmointi voi olla tarpeen, jotta potilas saisi jokaisesta parhaan hyödyn. Eläinkokeissa johdon napaisuuden vaihtuminen 
on lisännyt bradykardian riskiä. On tärkeää, että elektrodit kiinnitetään oikein päin vasempaan vagushermoon. On myös tärkeää 
varmistaa, että johdot, joissa on kaksipiikkinen pistotulppa, asetetaan oikein paikalleen generaattorin johtoistukoihin (valkoinen 
merkkinauha +-liittimeen). Potilas voi käyttää ensimmäisen viikon ajan niskatukea, jotta johto pysyisi oikein paikallaan. Älä ohjelmoi 
vagusstimulaattoria käyttöön (ON) äläkä jaksoittaiseen stimulaatiohoitoon ennen kuin laitteen implantoinnista tai vaihdosta on 
kulunut vähintään 14 vuorokautta.Älä käytä malleissa 100, 101, 102 ja 102R pitkäaikaiseen stimulointiin 5 Hz:n tai pienempää taajuutta. 
Pulssigeneraattorin nollaus katkaisee laitteesta virran (OFF, lähtövirta = 0 mA). Malleissa 100, 101, 102 ja 102R pulssigeneraattorin 
nollaus poistaa laitteen toimintahistorian. Kurkunpään ärsytys voi olla tavallista todennäköisempää, jos potilas tupakoi. Vain 
generaattoreiden autostimulaatiota koskeva tieto – Jos laite tunnistaa sydämen sykkeen muutokset, virheellinen positiivinen havainto 
voi johtaa tahattomaan stimulaatioon. Sydämen syke voi tihentyä esimerkiksi liikunnan, fyysisen aktiivisuuden ja sydämen sykkeen 
normaalien autonomisten muutosten yhteydessä, sekä hereillä että nukkuessa. Generaattorit, joissa pelkkä automaattistimulaatiotila 
– Laitteen fyysinen sijainti vaikuttaa ratkaisevasti sen kykyyn tunnistaa sydämen syke oikein. Siksi on tärkeää noudattaa huolellisesti 
implantointiohjeissa neuvottua implantin sijainnin valintaprosessia. Huomaa että implantin sijainnin valintaprosessi voidaan käydä läpi 
ennen leikkausta potilaan kirurgisten tutkimusten yhteydessä. Vain M1000 – Koska aikataulutettu ohjelmointi voi antaa generaattorin 
lisätä hoitoa tietyin välein, se ei välttämättä sovi käytettäväksi, jos potilas ei pysty puhumaan tai käyttämään potilasmagneettia 
tahattoman stimulaation keskeyttämiseen. Tämän ominaisuuden käytössä on noudatettava varovaisuutta myös, jos potilaalla on 
olllut uniapneaa, hengästymistä, yskää, nielemisvaikeuksia tai aspirointia.

YMPÄRISTÖLLISET JA LÄÄKETIETEELLISEEN HOITOON LIITTYVÄT VAARAT:  
Sikäli kuin se on kohtuullisesti mahdollista, potilaiden tulee välttää laitteita, jotka synnyttävät voimakkaan sähkö- tai magneettikentän. 
Jos generaattori lakkaa toimimasta sähkömagneettisen häiriön takia, sen toiminta voi normalisoitua, kun potilas siirtyy kauemmas 
häiriön lähteestä. Vagusstimulaattorin toiminta on tarkistettava laitediagnostiikkaa käyttäen kaikkien lääkärin käyttöohjeissa 
mainittujen toimenpiteiden jälkeen. Koska generaattori sijaitsee rintakehässä, selkeiden mammografiakuvien saaminen voi edellyttää 
sitä, että potilas asetetaan normaalista poikkeavaan asentoon. Terapeuttinen säteily voi vahingoittaa generaattorin virtapiirejä. Tällaista 
säteilyä saa mm. sädehoidosta, kobolttikanuunoista ja lineaarikiihdyttimistä. Sädevaikutus on kumulatiivinen, ja vaurion laajuus riippuu 
kokonaisannoksesta. Säteilyn vaikutukset voivat vaihdella tilapäisestä häiriöstä pysyvään vaurioon, eikä niitä välttämättä huomaa 
heti. Ulkoinen defibrillaatio voi vahingoittaa generaattoria. Sähkökirurgia [elektrokauterisaatio- ja radiotaajuusablaatiolaitteet] voi 
vahingoittaa generaattoria. Tiettyjä vagusstimulaattorin asetuksia käytettäessä tai tietyissä olosuhteissa magneettikuvaukseen 
ei pidä käyttää RF-lähettimenä toimivaa vartalokelaa. RF-lähettimenä toimivan vartalokelan aiheuttama johdon kuumeneminen 
magneettikuvauksen aikana voi joissain tapauksissa aiheuttaa vakavia vaurioita. Magneettikuvaukseen liittyvät staattiset ja 
gradienttikentät sekä radiotaajuiset sähkömagneettikentät voivat muuttaa generaattorin asetuksia (nollata parametrit) tai aktivoida 
vagusstimulaattorin, jos magneettitila on käytössä (ON). Huomaa että tietyt magneettikuvausjärjestelmien pääkelat toimivat vain 
vastaanottimina ja niiden kanssa on käytettävä RF-lähettimenä toimivaa vartalokelaa. Muissa magneettikuvausjärjestelmissä käytetään 
RF-lähettimenä/vastaanottimena toimivaa pääkelaa. Paikalliset eli pintakelat voivat myös olla vain RF-vastaanotinkeloja, jolloin 
magneettikuvaukseen tarvitaan RF-lähettimenä toimiva vartalokela. RF-vastaanotinkelan käyttö ei vaikuta RF-lähettimenä toimivaan 
vartalokelaan liittyviin vaaroihin. Vagusstimulaattorin altistusta kaikille RF-lähetinkeloille on vältettävä. Älä käytä magneettikuvaukseen 
mitään RF-lähetinkelaa kielletyiksi määritetyillä alueilla. Magneettikuvausta VNS Therapy -järjestelmän käytön yhteydessä koskevassa 
kohdassa on yksityiskohtaiset tai lisäohjeet erityistilanteisiin, kuten jos johto katkeaa tai vagusstimulaattori irtoaa osittain paikaltaan. 
Kehonulkoinen kivenmurskaus voi vahingoittaa generaattoria. Jos ultraäänihoito on tarpeen, vältä asettamasta sitä kehon aluetta, 
johon generaattori on implantoitu, vesihauteeseen tai muuhun kohtaan, jossa se altistuisi ultraäänihoidolle. Ellei tätä voi välttää, 
ohjelmoi generaattorin lähtötehoksi hoidon aikana 0 mA, ja palauta generaattorin parametrien alkuperäiset arvot hoidon jälkeen. Jos 
potilas saa lääketieteellistä hoitoa, jossa sähkövirta kulkee kehon läpi (kuten transkutaanista hermostimulaatiota), aseta generaattorin 
lähtötehoksi 0 mA tai valvo sen toimintaa hoidon alkuvaiheessa. Tavanomainen ultraäänihoito saattaisi vahingoittaa generaattoria 
ja laite voisi tahattomasti keskittää ultraääntä aiheuttaen vahinkoa potilaalle. Lääkärin käyttöohjeissa on perusteelliset tiedot 
kotitoimistoista, matkapuhelimista, muista ympäristöriskeistä, laitteista ja EKG-monitoreista. 
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Tätä esitettä ei ole tarkoitettu antamaan täydellisiä tietoja vagushermon 
stimulointihoidosta. Ota yhteys sinua hoitavaan terveydenhuollon ammattilaiseen tai 
käy osoitteessa www.vnstherapy.com 
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