دانشگاه علوم پزشکی ھﻣدان

معاونت درمان – مدیریت امور پرستاری

از کاشت حلزون ،چه می دانید؟

دستگاه کاشت حلزون وسیله ای الکترونیکی می باشد که انرژی مکانیکی صوت را به عالمت الکتریکی تبدیل می کند.
این دستگاه با عمل جراحی در گوش داخلی کار گذاشته میی شیود و توسید دسیتگاکی کیه در خیارگ ا گیوش یرار
می گیرد فعال می شود .این عمل در بیماران با کاکش شنوایی حسی – عصبی شدید ابل انجام است ،پس دربیمیارانی
استفاده می شود که سمعک برای آنها کارایی ندارد .عمل کاشت حلزون تحت بیهوشی عمومی انجام می شود و حدود
دو تا سه ساعت طول می کشد.
سن جراحی بسیار مهم است .کر چه سن کودک پایین تر باشد نتیجه عمل بهتر خواکد بود .بهترین میان مراجعیه بیمیار
سه سال آغا ین پس ا تولد است و بعد ا عمل جراحی حدا ل دو سال نیا به گفتار درمانی دارد.
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اجزای دستگاه کاشت حلزون :
 -1میکروفونی که اطالعات شنوایی را می گیرد.
 -2سمت پردا نده صدا که انرژی صوتی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند.
 -3رشته کای الکترود جایگذاری شده در نزدیک عصب شنوایی که آن را تحریک می کند.

اقدامات قبل از عمل جراحی :
 ویزیت متخصص گوش و حلق و بینی ،که آیا کاندید عمل است یا نه؟
 آ مایشاتی برای ار یابی گوش داخلی و میانی(شنوایی سنجی).
CT Scan ، MRI 
 پس ا انجام آ مون کای ال م و تکمیل پرونده ،بیمار کاندید عمل می شود.
اقدامات پس از عمل جراحی :
 استفاده ا آنتی بیوتیک مناسب طبق تجویز پزشک.
 فعالیت کای معمولی 24 ،ساعت بعد ا عمل شروع می شود .
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 تا  7رو نیا به استراحت وجود دارد.
 مسافرت کوایی در صورت ضرورت ا رو سوم بعد ا عمل مانعی ندارد (البته با اجا ه پزشک).
 اجتناب ا سرفه کای شدید ،فین کردن ،عطسه کردن و حرکات ناگهانی.
 رژیم غذایی بعد ا عمل ،مایعات شفاف است و در صورت تحمل رژیم نرم توصیه می شود.
 محل عمل جراحی تا یک کفته به پانسمان خشک نیا دارد.
 در صورت رمزی محل عمل ،تب بیشتر ا  38/4ییا کیر نشیانه ای ا عفونیت ،سیر گیجیه  ،خیروگ ترشی ا
گوش ،استفراغ و دردی که با مسکن کای تجویز شده بهبود نیابد به پزشک مراجعه کنید.
عوارض جراحی کاشت حلزون :
 عوارض ضمن عمل شامل فلج عصب صورتی و خروگ مایع مغزی نخاعی ا محل با کردن گوش داخلی می
باشد.
 عوارضی که به فاصله کوتاکی بعد ا عمل جراحی رخ می دکد شامل عفونت محل عمل می باشد.
 عوارض طوالنی مدت که شامل خرابی گیرنده داخلی و یا خیارگ شیدن الکتیرود کیا ا محیل خیود اسیت .در
صورت خراب شدن گیرنده داخلی می توان با جراحی مجدد آن را تعویض کرد .تعویض کردن گیرنده باعث
کم شدن نتایج گرفته شده شنیداری نمی گردد.
آموزش و برنامه ریزی بعد از عمل :
در مراحل اولیه آمو ش ،کودک استرس یادی را تحمل می کند .برای کاکش این فشار روحیی ،مال یات کیودک و
خانواده او با دیگر بیماران کاشت حلزون بسیار کمک کننده است.
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مسئله دیگر نحوه کار کردن و استفاده ا سمت خارجی پروتز است و اینکه کودک بتواند به استفاده ا آن عادت کند،
استفاده ا برنامه کای مو یکال برای کمک به توانبخشی کودکان بسیار موثر است.
مو یک بعنوان یک صوت وسیله ایست برای کاکش اضطراب ،باال بردن اعتماد به نفس و افزایش کارایی پروتز.
تصمیم گرفتن برای انجام کاشت حلزون اختیاری است ولی حضور در کالس کای توانبخشی پس ا جراحی ،الزامی و
خارگ ا اراده والدین است 4.تا  6کفته پس ا جراحی اولین تنظیم دستگاه انجام می شود.

نکات مهم پس از جراحی کاشت حلزون :
 ا وارد کردن ضربه و فشار یاد به اجزای خارجی پروتز جلوگیری شود.
 حرارت مستقیم سشوآر در محل جراحی شده ،باعث خرابی دستگاه می شود.
 رطوبت یاد محید یا افتادن دستگاه در آب ،عملکرد آن را مختل می کند.
 کنگام با رسی بدنی در فرودگاه کا باید دستگاه خاموش شود.
 درمان کای رادیوتراپی به اجزای داخلی پروتز صدمه می ند.
 عفونت کای گوشی که تحت عمل کاشت حلزون رار گرفته است باید به سرعت درمان شود.
 MRI در این بیماران با روش کای خاصی صورت می گیرد.
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