
Elektromagnetische compatibiliteit van 
pacemakers, ICD's en CRT-implantaten 
van BIOTRONIK

Elektromagnetische velden worden gegenereerd door 
elektrische apparaten en deze zijn door veelvuldig gebruik 
van moderne techniek, bijv. op het werk, in het privéleven  
en in de geneeskunde, overal aanwezig. Pacemakers en 
implanteerbare defibrillatoren (ICD) kunnen in hun werking, 
die bestaat uit het waarnemen van het hartritme 
en de daarmee verbonden stimulatie van het hart, door 
elektromagnetische velden (stoorbronnen) beïnvloed worden.

Pacemakers en defibrillatoren van BIOTRONIK zijn in ruime 
mate beschermd tegen dergelijke stoorbronnen. Echter, 
afhankelijk van de sterkte van het elektromagnetische veld 
kan een tijdelijke beïnvloeding van het implantaat in de 
buurt van elektrische apparaten desondanks voorkomen, 
waarbij mogelijkerwijs,

  de pacemaker een stimulatiepuls niet kan afgeven of  
het hartritme onnodig versnelt

  de ICD de therapie niet kan afgeven of een onnodige / 
ongewenste therapie afgeeft.

Voor een blijvende beschadiging van het implantaat hoeft 
niet te worden gevreesd: de pacemaker / defibrillator 

functioneert weer optimaal, zodra de afstand tot de 
stoorbron wordt vergroot of de stoorbron wordt uitgezet.

Vraag uw cardioloog en/of technicus, of er apparaten zijn 
die u vanwege uw conditie niet mag gebruiken, en of er 
behandelingen zijn die u niet zou moeten ondergaan, 
en geef bij medische behandelingen altijd aan de arts  
door dat u een implantaat draagt.

Neem voor het ingebruiknemen van elektrische apparaten 
de waarschuwingen van de fabrikant met betrekking tot 
dragers van een pacemaker / ICD in acht.

Onderstaande tabel dient als leidraad voor de mate van 
beïnvloeding van mogelijke stoorbronnen / elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) met betrekking tot uw implantaat.

Een eenvoudig kleurenschema geeft aan, of een apparaat 
zonder bezwaar gebruikt kan worden of dat er een veilige 
afstand aangehouden moet worden, of dat er een aanzienlijke 
kans op storing / beïnvloeding in de juiste werking van het 
implantaat kan optreden.
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Huishoudelijke apparaten

Alarmknop, patiëntalarm 15 cm
Batterij-oplader Draadloze thermostaat
Blender Halsketting met magneetsluiting
Blikopener Huishoudmagneet
Broodrooster
Draadloze bediening CV/thermostaat 30 cm
Elektrische deken, verwarmingskussen Inductiekookplaat
Elektrische tandenborstel,
ultrasone tandenborstel

Haardroger/föhn
Koelkast
Koffiezetapparaat
Magnetron
Oplader tandenborstel
Robot grasmaaier
Robot stofzuiger
Scheerapparaat
Stofzuiger
Strijkijzer
Vaatwasser
Voetenwarmer
Wasdroger
Wasmachine
Waterkoker
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Telecommunicatie / kantoor / multimedia

Bluetooth Radioamateur1

cd-, dvd-, vcr-speler, radio 15 cm
Computer Draadloze afstandsbediening (modelbouw)
dLAN, PLC, PowerLAN Draadloze vaste telefoon
(Power-Line Communication) Gameconsole, Wii, PlayStation
Draadloze afstandsbediening Gehoorapparaat streamer
Draadloze hoofdtelefoon, headset Mobiel 27 MC-station (max. 3 W)
Electronische enkelband Mobiele telefoon/smartphone
E-reader Modem
Fax Multimediaspeler, mp3-speler, iPod
Games Router
Kopieerapparaat Stereoluidspreker
Navigatiesysteem/GPS Tablet, iPad
NFC (near field communication) Walkie-talkie
Printer WLAN (5,1 – 5,7 GHz)
Ringleiding
WLAN (2,4 GHz) 40 cm

27 MC-basisstation (max. 10 W)
TETRA-communicatie

1  Conform vergunningsnorm worden voor radioamateurs de volgende afstanden tot de zendantennes aanbevolen: 
 
<3 W = 15 cm 
3 – 15 W = 30 cm 
15 – 30 W = 60 cm  
30 – 50 W = 1 m 
50 – 125 W = 2 m  
125 – 250 W = 3 m  
250 – 500 W = 5 m  
500 – 1000 W = 6 m  
1000 – 2000 W = 9 m
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Hobby / sport / reizen

Fitnessarmband PowerPlate* Go-Kart
Lichaams-scanner Mobiele metaaldetector
Polshorloge, smartwatch 30 cm
Sauna, solarium Diefstalbeveiligingssystemen
Stationaire metaaldetector E-bike (motor)
Tatoeëren Segway (motor)
V-pay Skipas scanner

60 cm
Ergometer (magneetrem)
Golfcaddy (motor)
Loopband (motor)

5 m
Scheepsradar

Gereedschappen / motoren / elektro

Accu-aangedreven, draadloze 15 cm Elektrisch hek
elektrische gereedschappen Elektrische ventilatorkachel Elektrolassen
Elektrische auto Kabelgebonden elektrische gereedschappen Hoogspanningstestplek
Keyless Entry System (auto) 30 cm
Laagspanningsstroomleiding (220 V) Benzineaangedreven gereedschappen
Spanningzoeker (kettingzaag, blad-, sneeuwblazer,

trimmer)
Elektrische rolstoel (motor)
60 cm

Draaiende automotor
Generator
Grasmaaier
Oplader autoaccu
Vorkheftruck
3 m
Spanningstransformator voor
fotovoltaïsche systemen
6 m
Hoogspanningsstroomleiding
(110 / 220 kV)
10 m
Hoogspanningsstroomleiding (380 kV)

*  Toestemming van de arts is noodzakelijk vanwege fysieke stress en invloed op het rate adaptive gedrag 
van het implantaat
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Medische behandelingen2

Botdichtheidsmeting MRI (Magneet Resonantie Imaging)3 Bioresonantie therapie
Diagnostische röntgen o.a.: Lithotripsie/schokgolftherapie
 CT (computertomografie) 15 cm Magneetveldtherapie
 Mammografie Cardioversie/externe defibrillatie Magnetische katheternavigatie/ 
 PET (positronemissie- Glucose tester Stereotaxis

  tomografie) Gehoorapparaat streamer Radiotherapie
Diagnostische ultrasonoor therapie Tandbehandeling Stroominducerende behandelingen, bijv.:
ECG / EMC Ultrasone tandreiniging  Andullatietherapie
Hartslagmeter  Elektrocauterisering
Hoortoestel/cochleair implantaat     Elektrolyse
Laserbehandeling (ogen/huid)    Elektroshocktherapie
Magneetmat  HF-, RF-ablatie
Massagemat, -stoel  Hoogfrequente warmtetherapie
Videocapsule-endoscopie  Interferentietherapie

 Iontoforese
 Lichaamsvetmeting
 Neurostimulatie
 Transcutane elektrische zenuw-

   stimulatie (TENS)

 Ultrasound ablatie
Therapeutische ultrasonoor therapie
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2  Bij behandelingen met contra-indicatie, die bij implantaatdragers uitgevoerd moeten worden, is een zorgvuldige risicoanalyse door de betrokken artsen aan te raden.  
Ter voorkoming van blijvende implantaatschade moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen, die met de betreffende technische service van BIOTRONIK afgestemd 
moeten worden.

3  ProMRI-implantaten van BIOTRONIK zijn helemaal of gedeeltelijk MRI-geschikt: www.promricheck.com
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