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Kompletterande information för brukare med pacemaker 

 

Fickuret MyTime har fyra mindre magneter på höljets baksida för att t.ex. kunna 

fästas på en kylskåpsdörr eller på en whiteboard. Det magnetiska fältet är svagt och 

påverkar inte moderna pacemakers men brukare med pacemaker bör rådgöra med 

sin pacemakermottagning vad som gäller för just deras lösning.  

 

Då denna produkt är CE-märkt som medicinteknisk produkt så åligger det tillverkaren 

och efterföljande led att informera om produktens egenskaper för att minimera eller 

eliminera eventuell patientrisk. 

 
Urklipp med information från 1177.se (2021-09-10) 

Att leva med en pacemaker 

En pacemaker är känslig för starka magnetiska och elektriska fält. Därför bör du tänka på följande 

saker när du har fått en pacemaker inopererad: 

 Metalldetektorer som finns bland annat i flygplatsers säkerhetskontroller kan någon enstaka 
gång påverka pacemakern när man passerar kontrollen. Du kan därför visa upp det kort du 
har fått efter operationen där det står att du har en pacemaker. Då visiteras du manuellt. 

 Magnetkameraundersökning som förkortas MRI är en undersökningsmetod där det bildas 
starka magnetfält. Magnetfältet påverkar också elektronisk utrustning och kan göra att den 
slutar att fungera. Du måste därför alltid berätta att du har en pacemaker innan du genomgår 
en magnetkameraundersökning. Det finns pacemakersystem som klarar MRI. Kontrollera med 
din pacemakermottagning om du har ett sådant system. Annars kan ibland pacemakern 
programmeras om innan du genomgår en undersökning med magnetkamera. Din läkare på 
pacemakermottagningen avgör om det går att göra med den pacemaker du har. 

  Alla former av vanlig röntgen inklusive datortomografi går bra. 

 Tens är en sorts elektrisk akupunktur som används som smärtbehandling. Den bör inte 
användas i närheten av pacemakerdosan. 

 Undvik att vara nära transformatorstationer, elektriska lok, vissa attraktioner på nöjesfält, 
elsvetsutrustning och annat som alstrar starka elektromagnetiska fält. Enligt 
pacemakertillverkarna bör avståndet vara minst en meter från det magnetiska fältet. 

 Undvik reparationer i bilens motorrum medan motorn är igång eftersom tändningssystemet 
alstrar starka elektriska fält. 

 Små förbränningsmotorer, av den typ som finns i exempelvis motorsågar, kan avge ett 
elektromagnetiskt fält. Därför bör de inte vara närmare pacemakern än en halv meter. 

 Mobiltelefoner går bra att använda om de inte placeras direkt på pacemakern. I övrigt störs 
inte en pacemaker av mobiltelefoner. 

Det finns många myter om vad som är farligt om man har en pacemaker. Vanlig 

hushållsutrustning som till exempel mikrovågsugnar, induktionsspisar, trådlösa telefoner, 

värmedynor, solarium, fjärrkontroller, datorer, teveapparater och radioapparater kan användas 

utan problem om du har en pacemaker. Rådgör med din pacemakermottagning om du undrar 

över något. 

https://www.1177.se/Stockholm/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/bildundersokningar-och-rontgen/magnetkameraundersokning/
https://www.1177.se/Stockholm/behandling--hjalpmedel/undersokningar-och-provtagning/bildundersokningar-och-rontgen/datortomografi/
https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/forlossning/smartlindring-under-forlossningen/tens/

