
હકીકતોને સમજો
DBS થરેપી  
વિશ ેિધ ુશીખો

એન્ડી,
પાર્કિન્સન રોગ માટે મે્ટ્ોવન્ DBS થરેાપી 
્સાથ ે્સારડી રડીતે જીિન જીિી રહ્ા છે.

પાર્કિન્સન રોગ માટે  
મે્ટ્ોવન્ DBS થરેાપી
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હૃદય માટે પે્સમે્રની જેમ, એ્ ન્રુોસ્ટમ્લુેટર ્સતત વિદ્તુ આિેગ ઉતપન્ન ્રે છે જે 
અ્સામાનય મગજ ્સદેંશાઓને રો્િા અથિા વનયમન ્રિા માટે મગજમા ંમો્લિામા ં
આિ ેછે જે પાર્કિન્સનના હલનચલનના ્ેટલા્ લક્ષણોનુ ં્ારણ બને છે, ઉદાહરણ તરડી્ે 
ધ્જુારડી અને અનૈચ્છ્ હલનચલન. 

મેડટ્ર્ોનનક ડીપ બે્ઇન સ્ટિમ્યુલેશન (DBS) થેર્પી એક પ્રનતવતતી ઉપચાર્ છે અને નીચેના 
ઘટિકોનો સમાવેશ કરે્ છે:

ગહન દિમાગ/ 
મગજ ઉદ્ીપન 
(DBS) શુ ંછે? મે્ટ્ોવન્ DBS થરેપી    |   3

લીડ્સ

ઇલેક્ટ્રોડ્સ

ન્�રુો�સ્ટમ્�લેુટર

એક્સ્ટ�શન

ઉપકરણ સ્ક�લને બતાવ્�ુ ંનથી

1 1

3

44

22

3

દદદી પ્ોગ્ામર/રડીમોટ 
વ્સિાય બધા ઘટ્ો 
્સપંણૂ્ણપણે પ્તયારોવપત ્રડી 
શ્ાય છે.

દદદી પ્ોગ્ામર/રડીમોટ

5

ગહન દિમાગ/ 
મગજ ઉદ્ીપન 
(DBS) શુ ંછે?

લીડ્સને ્ેપ ્સાથે ્થાને રાખિામા ંઆિ ેછે

મગજના લક્ય વિ્તારમા ંપાતળા ઇલેક્ટ્ો્ મ ૂ્ િામા ં
આિ ેછે (્સબથલેેવમ્ ન્ચુક્લય્સ, થલેેમ્સ ગલોબ્સ 
પેલી્્સ)

તિચા હઠેળ લચી્ વિ્તરણ િાયર

મે્ટ્રૉવન્ DBS ન્રુોસ્ટમ્લુેટર

દદદી પ્ોગ્ામર/રડીમોટ (તમને સ્ટમ્લુેટરને ચાલ ુ
અને બધં ્રિા, બૅટરડીનુ ં્તર તપા્સિા અને ચોક્ક્સ 
ઈન્ટોલેશનમા ં્સેરટંગ્સને ્સશંોવધત ્રિા માટે ્સક્ષમ 
્રે છે)

1 4

52

3
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શુ ંમે્ટ્ોવન્ DBS  
એક સાર્ી ર્ીતે ્થાનપત 
થેર્પી છે?

DBS નવપ્રયોગના ંલગભગ 30 વર્ષ
મેડટ્રૉનનકે 1987 મા ંડીપ બે્ઈન સ્ટિમ્યુલેશનનયુ ંનનમા્ષણ શરૂ 
ક્યુું અને આજે 140,000 થી વધયુ િિદીઓને આ ઉપચાર્થી 
ફાયિો થયો છે DBS ને િાયકાઓ સયુધી શોધ, સશંોધન અને 
અનયુભવ દ્ાર્ા સમથ્ષન આપવામા ંઆવ્યુ ંછે.

તબીબી પયુર્ાવા દ્ાર્ા સમનથથિત
દાય્ાઓથી તબીબી ્સશંોધ્ો દ્ારા મે્ટ્રૉવન્ DBSનો 
અભયા્સ ્રિામા ંઆવયો છે.

DBS થરેપી 5 ્તર 1 ચક્લવન્લ અભયા્સો દ્ારા ્સમવથથિત 
છે - પરુાિાઓની ઉ્ચતમ ગણુિત્ા1,2,3,4,5

2016 સધુીમા ંવિશ્વવયાપી 140,000 થી િધ ુલો્ોએ 
મે્ટ્ોવન્ DBS મેળવ્ુ ંછે.

ઉદ્ડીપન દ્ારા, ઓપેરશન પછડી ્સરેરાશ, 50% જેટલી 
દિાઓ ઘટા્ડી શ્ાય છે,1

DBSની લાબંા ગાળાની ્ાય્ણક્ષમતા 10 િર્ણ સધુી ચાલે છે 
તે અભયા્સમા ંદશા્ણિિામા ંઆિી છે1,2,3,4,5

DBS થેર્પી નવનવધ સકેંતો માટેિ મજૂંર્ કર્વામા ંઆવી છે:

અવનિાય્ણ ્ંપન - 1993 થી

પાદકકિનસન ર્ોગ - 1998 થી

પ્ાથવમ્ ર્્ટોવનયા - 2003 થી

ઓબ્સેવ્સિ ્મપચ્્સિ ર્્સઓ ્્ણર - 2009 થી

િાઈ/ખેંચ - 2010 થી
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1987

મે્ટ્ોવન્ DBS ્સૌપ્થમ 
્સશંોધન હતેઓુ માટે પાર્કિન્સન 
દદદીઓમા ં્થાવપત ્રિામા ં
આિી

1998

મેર્ટ્ોવન્ ન્રુોસ્ટમ્લુેટર 
પાર્કિન્સનના વનસક્રિય લક્ષણોની 
્સારિાર માટે મજૂંરડી મેળિ ેછે

1993

મે્ટ્રૉવનયલ DBSને 
પાર્કિન્સનમા ંઅવનિાય્ણ ્ંપન 
અને ધ્જુારડીની ્સારિાર માટે 
મજૂંરડી મળે છે

2017

છે્લા 25+ િરષોથી 140,000 
થી િધ ુદરદડીઓને મે્ટ્રોવન્ 
DBS ્સાથ ેવિશ્વભરમા ં્સારિાર 
આપિામા ંઆિી છે.

DBSના 
નિીની્રણના
આશરે્ 30 વર્ષથી 
140,000 DBS 
િિદીઓની
્સારિાર ્રિામા ં
આિ ેછે
Medtronic data on file.

શુ ંમે્ટ્ોવન્ DBS  
એક સાર્ી ર્ીતે ્થાનપત 
થેર્પી છે?
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હલનચલનની અસ્થરતા

અને/અથવા 

 
્ડી્્ાઈને્સીયા

DBS થરેપીને  
ધયાનમાં
ર્ાખવાનો શે્ષ્ઠ  
સમય ક્ારે્ છે?

નીચેના નસદાતંો ધયાનમા ંલેવા જોઈએ:
 

શુ ંદદદીના ંજીિનની ગણુિત્ામા ંઘટા્ો થયો છે?

શુ ંદદદીને ્ોપાવમનર્જિ્ દિાથી ્પક્ટ હલનચલન સધુારણા  
થાય છે?

શુ ંશસ્ત્રરરિયા માટે ્ોઈ ્સભંવિત પ્વતબધં છે, દાખલા તરડી્ે ગભંીર 
યાદશસક્ત ખરાબી અથિા માનવ્સ્ વિકૃવતના ્ારણે?

દદદી/ ્સબંધંીઓની અપેક્ષાઓ િા્તવિ્ લાગે છે?

શુ ંઆ DBS ઉપચાર માટે યોગય ્સમય છે?

જયારે્ િવાઓથી સબંનંધત આડ અસર્ો જીવનની 
ગયુણવત્ાને પ્રભાનવત કરે્ છે

1

2

મે્ટ્ોવન્ DBS થરેપી    |   7

જેવી િવાઓની આડઅસર્ોની જીવનની ગયુણવત્ા પર્ અસર્ 
થાય છે, મેડટ્ોનનક DBS સફળતાપવૂ્ષક વાપર્ી શકાય છે

*ઢોળાિ ્ાબેથી જમણે જઈને જીિનની ઘટતી ગણુિત્ા સચૂિ ેછે

મોં િાટે લેિાતી દિાઓ લક્ષણો વનયવંરિત ્રે છે: 
DBS વિશ ેવિચારિાનો પ્ારંભ ્રો.

વિવિધ દિાઓ હજી પણ ્ામ ્રે છે પરંત ુઅ્સર્ાર્ 
પણ નથી: DBS ્સારો વિ્્પ હોઈ શ્ે છે

લક્ષણો હિે મૌખખ્ ઉપચારની પ્વતરરિયા આપતા 
નથી: DBS હિ ેએ્ વિ્્પ નથી.

તકની 
બાર્ી

લક્ષણોના દેખાિ 
<5 િર્ણ

્સારિાર 
પ્તયાિત્ણન લક્ષણો

દિા ્સામાનય 
રડીતે પરૂતી

મે્ટ્ોવન્ DBS માટે 
ત્ની બારડી

મોડુ ં
્ટેજ

1

1

2
2

3

3

DBS ્સાથ ેજીિનની ગણુિત્ા 

DBS વિના જીિનની ગણુિત્ા 

DBS થરેપીને ધયાનમાં
ર્ાખવાનો શે્ષ્ઠ સમય ક્ારે્ છે?
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2
2

3

3
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6 ર્્તાઓ જેનાથી DBS 
પાકદીનસન સાથેના કોઈના 
જીવનમા ંસયુધાર્ો કર્ી શકે છે:

્ડી્્ાઈને્સીયા અને અસ્થરતા ઘટા્ે છે

્ડી્્ાઈને્સીયા વિના ્સારડી રહલચાલના 5 
સધુી િધારાના ્લા્ 

્ંપન અને ્સખતાઈનો ઈલાજ ્રે છે

રોર્જંદા જીિનની પ્વવૃત્ઓ સધુારે છે

રદિ્સ અને રાત ્ામ ્રે છે

જીિનની ગણુિત્ા સધુારે છે

પાકદીનસનની સાથે  
DBS લોકોને કેવી મિિ 
કર્ી શકે?

તે જાણવયુ ંઅગતયનયુ ંછે કે પાદકકિનસનની પ્રગનતશીલ 
ન્યુર્ોડીજનરે્દટિવ ર્ોગ છે અને હાલમા ંલક્ષણો માટેિ કોઈ ઉપાય 
નથી. તેમ છતા,ં મેડટ્ોનનક DBS અસર્કાર્ક ર્ીતે પાદકકિનસનના ં
કેટિલાક લક્ષણોને સભંાળી શકે છે અને ઘણા વરષો સયુધી 
પાદકકિનસન, િિદીઓને પ્રમાણમા ંસામાનય જીવન જીવવા માટેિ 
પર્વાનગી આપે છે. પ્રથમ નનિનશથિત, અંકયુનશત "જીવન ગયુણવત્ા 
અભયાસ" 2006 મા ંિેઉ્ચલ એટિ અલ1 દ્ાર્ા પ્રકાનશત કર્વામા ં
આવ્યુ હત યુ.ં

આ અભયા્સમા ંદદદીઓને ્ડીપ બ્ેઇન ્ટડીમ્લુેશન ્સાથ ેમેર્્લ 
થરેાપી અથિા ફક્ત મેર્્લ થેરાપી માટે મુ્ િામા ંઆવયા હતા.

છ મરહનાના અનિુતતી તબક્કા દરવમયાન, એમ િશા્ષવવામા ં
આવ્યુ ંકે મેડટ્રૉનનક DBSના િિદીઓની ગનતશીલતા અને 
જીવનની ગયુણવત્ામા ંનોંધપાત્ર સયુધાર્ો થયો છે.
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DBS મને ્ેિી રડીતે 
મિિ ્રડી શ્ે? 

DBS શે્ષ્ઠ મેદડકલ 
થરેાપીની તલુનામા ં
લક્ષણોમા ં5 ્લા્
અનધક ર્ાહત આપે છે...2

અને તમને દરરોજ ્સામાનય પ્વવૃત્ઓ 
્રિા અને તમારા જીિનની ગણુિત્ા 
સધુારિા માટે ફરડીથી મદદ ્રડી શ્ે છે.

્ડી્્ાઈને્સીયા વિના ્સારડી રહલચાલના 

5 સધુી િધારાના ્લા્

રદિ્સ અને રાત ્ામ 

્રે છે

્ડી્્ાઈને્સીયા અને 

અસ્થરતા ઘટા્ે છે

્ંપન અને ્સખતાઈનો 

ઈલાજ ્રે છે

રોર્જંદા જીિનની 

પ્વવૃત્ઓ સધુારે છે

જીિનની ગણુિત્ા 

સધુારે છે
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OUTCOMES WITH 
MEDTRONIC DBS THERAPY

BMT = BEST MEDICAL THERAPY

24% to 39% 
Improvement 1,2,3,4

MOTOR 
SKILLS

DRUG RELATED
COMPLICATIONS

LEVODOPA 
EQUIVALENT 
DAILY DOSE

OUTCOME OF DBS 
+ BMT ALONE

29% to 53% 
Improvement 1,2,3,4

37% to 61% 
Reduction 2,3,4

23% to 50% 
Reduction 1,3,4

13% to 26% 
Improvement 1,2,3,4

OUTCOME OF BEST 
MEDICAL TREATMENT

0.8% to 5% 
Improvement 1,2,3,4

-12% to 2% 
Improvement 1,2,3,4

-13% to 10% 
Reduction 2,3,4

-21% to 9% 
Increase to Reduction 1, 3,4

-1% to 1% 
Reduction 1,2,3,4

ACTIVITIES OF 
DAILY LIVING

QUALITY 
OF LIFE

Clinical research shows that  Medtronic DBS improves patient related 
outcomes from the early motor complications to advanced disease stage.1,2,3,4મે્ટ્રોવન્ DBS થેરપી 

્સાથનેા પદર્ણામો

BMT = બે્ટ મેર્્લ થરેાપી

ચક્લવન્લ ્સશંોધન દશા્ણિે છે ્ે મે્ટ્રોવન્ DBS પ્ારંખભ્ હલનચલન/્ંપનની 
ત્લીફથી આગળ પ્તા રોગ તબક્કામા ંદદદી ્સબંવંધત પરરણામોને સધુારે છે.1,2,3,4

24% થી 39% 
સધુારો 1,2,3,4

હલનચલનની 
કયુશળતા

િવાઓ સબંનંધત 
સમ્યાઓ

લલવાડોપા સમાન 
િૈનનક માત્રા 

DBSનયુ ંપદર્ણામ
+ ફકત BMT

29% થી 53% 
સધુારો 1,2,3,4

37% થી 61% 
ઘટા્ો 2,3,4

23% થી 50% 
ઘટા્ો 1,3,4

13% થી 26% 
સધુારો 1,2,3,4

ઉત્મ િવાથી 
સાર્વાર્ના ંપદર્ણામ

0.8% થી 5% 
સધુારો 1,2,3,4

-12% થી 2% 
સધુારો 1,2,3,4

-13% થી 10% 
ઘટા્ો 2,3,4

-21% થી 9% 
ઘટા્ામા ંિધારો 1,3,4

-1% થી 1% 
ઘટા્ો 1,2,3,4

િૈનનક જીવનની 
પ્રવનૃત્ઓ...

જીવનની 
ગયુણવત્ા

મે્ટ્રોવન્ DBS થેરપી 
્સાથનેા પદર્ણામો

BMT = બે્ટ મેર્્લ થરેાપી

ચક્લવન્લ ્સશંોધન દશા્ણિ ેછે ્ે મે્ટ્રોવન્ DBS પ્ારંખભ્ હલનચલન/્ંપનની 
ત્લીફથી આગળ પ્તા રોગ તબક્કામા ંદદદી ્સબંવંધત પરરણામોને સધુારે છે.1,2,3,4

24% થી 39% 
સધુારો 1,2,3,4

હલનચલનની 
કયુશળતા

િવાઓ સબંનંધત 
સમ્યાઓ

લલવાડોપા સમાન 
િૈનનક માત્રા 
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સધુારો 1,2,3,4
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તમે િર્ર્ોજ સાર્ી દહલચાલના ંનનયતં્રણના 5 વધાર્ાના 
્લા્ોનુ ંશુ ં્રશો?
પાર્કિન્સન રોગ ધરાિતા ઘણા લો્ો માટે, DBS થરેપીએ તેમને મનપ્સદં 
શોખ, ્ામ અને રોર્જંદા દૈવન્ પ્વવૃત્ઓમા ંપાછા ફરિા માટે મદદ ્રડી.

"પદર્ણામ નવશેની 

બધી વ્ત યુઓ 

હકાર્ાતમક 

ર્હી છે." 

- પ ્્ણશ્ પી.

"સામાનય ર્ીતે 
જીવવયુ ંસર્ળ છે. 
મને ઘણયુ ંસારયું  
લાગે છે. આ 
એક ભેટિ છે."

 - પૅરડી ્સી.

મેડટ્ર્ોનનક DBS થેર્પી સાથે િર્ર્ોજ સાર્ી દહલચાલ નનયતં્રણના વધયુ પાચં કલાક શક્ છે. આજે જ તમાર્ા ડરૉકટિર્ સાથે 
વાત કર્ો!
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એક માત્ર 
સપંણૂ્ષ શર્ીર્ 
MRI શરતી 
પોટ્ણફોખલયો*

MRI શયુ ંછે?

MRI મેગનેરટ્ રેઝોનન્સ ઈમેર્જંગનુ ંટૂંકંુ નામ છે અને તે અંગો, 
પેશીઓ અને ્ં્ાલતરંિને તપા્સિાની એ્ નોન ઈનિાવ્સિ 
રડીત છે. 

હૃદય, મગજ અને ્રો્ની ્સામાનય તબીબી પરરસ્થવતઓના 
વનદાન માટે MRI નો ઉપયોગ થાય છે

તે ઉ્ચ રડીઝો્્શુન છબીઓ ઉતપન્ન ્રે છે જે વિવિધ 
્સમ્યાઓનુ ંવનદાન ્રિામા ં્સહાય ્રે છે

CT (X-રે)ની ્સરખામણીમા,ં MRI ્સલામત છે, તમારા 
રફખઝવશયનને યોગય વનદાનની િધ ુ્સારડી ત્ પરૂડી પા્ે છે 
અને તે હિે માગ્ણદવશથિ્ા અને ચક્લવન્લ પે્સક્ટ્સના ્સદંભ્ણમા ં
ઘણા રોગોની સ્થવત માટે ્ાયગનોસ્ટ્ ઈમેર્જંગની પ્સદંગીની 
રડીત છે

એક માત્ર સપંણૂ્ષ શર્ીર્ MRI શર્તી પોટિ્ષફોલલયો*

મે્ટ્ોવન્ વિશ્વની પ્થમ ્સપંણૂ્ણ શરડીર MRI ્સક્ષમ DBS 
ર્િાઇ્સ પોટ્ણફોખલયો* આપે છે. પાર્કિન્સન ધરાિતા અને DBS 
વ્સ્ટમ્સ પ્તયારોપણ ્રાયેલા લો્ોને ખાતરડી આપિામા ંઆિી 
છે ્ે યોગય ્સલામતી ્સાથે, MRI તેમના માટેિ એક નવકલપ છે.

આજે તમે લીધેલા ઉપચાર વનણ્ણયો, ભવિક્યમા ંતમારા 
ઉપચારને અ્સર ્રડી શ્ે છે

* ઉપયોગની ચોક્ક્સ શરતો હઠેળ. ્ોઇપણ પ્તયારોપણ ્રાયેલા મે્ટ્રૉવન્ DBS ર્િાઇ્સ ્સાથનેા ંદદદી પર MRI પરડીક્ષા હાથ ધરતા પહલેા,ં કૃપા ્રડીને મે્ટ્રૉવન્ ્ડીપ બ્ેઈન સ્ટમ્લુેશન વ્સ્ટમો માટે http://www.medtronic.com/mri પર સ્થત MRI માગ્ણદવશથિ્ાનો ્સદંભ્ણ લો

‡ ્રુોપીયન અને રાક્ટ્ડીય તબીબી મં્ ળડીઓ દ્ારા ભલામણો પર આધારરત 

* ્રુોપમા ંએમઆરઆઈ માટે ભલામણ ્રાયેલ PD ્ોમોરખબર્ટડીઓના વિશલેરણના ંઆધારે, િા્તવિ્ જીિન માટે % ગણતરડી ્રિામા ંઆિી હતી. 

USના વયાપારડી આરોગય િીમા ્ેટાબેઝમાથંી ્સભંવિત DBS માટે PDની િ્તી (્ોનરો એટ અલ, પરરરદ પ્્તવુત, ECR 2015, વિયેના)

પાર્કિન્સન્સના DBS ઉપચાર માટે લાય્ લો્ો ્સાથે 
દ્સમાથંી સાત લોકોને ઇમ્પલાનટિ નાખયા પછડી 
MRIની જરૂર પ્ડી શ્ે છે ‡
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માત્ર મેડટ્ોનનક સપંણૂ્ષ શર્ીર્ 
MRI શર્તી ્કેનને સક્ષમ કરે્ છે

એક MRI 
સલામત શર્તી 
સાધન પસિં કર્ો

* ઉપયોગની ચોક્ક્સ શરતો હઠેળ. ્ોઇપણ પ્તયારોપણ ્રાયેલા મે્ટ્રૉવન્ DBS ર્િાઇ્સ ્સાથનેા ંદદદી પર MRI પરડીક્ષા હાથ ધરતા પહલેા,ં કૃપા 

્રડીને મે્ટ્રૉવન્ ્ડીપ બ્ેઈન સ્ટમ્લુેશન વ્સ્ટમો માટે http://www.medtronic.com/mri પર સ્થત MRI માગ્ણદવશથિ્ાનો ્સદંભ્ણ લો

‡ ્રુોપીયન અને રાક્ટ્ડીય તબીબી મં્ ળડીઓ દ્ારા ભલામણો પર આધારરત 

* ્રુોપમા ંએમઆરઆઈ માટે ભલામણ ્રાયેલ PD ્ોમોરખબર્ટડીઓના વિશલેરણના ંઆધારે, િા્તવિ્ જીિન માટે % ગણતરડી ્રિામા ંઆિી 

હતી. USના વયાપારડી આરોગય િીમા ્ેટાબેઝમાથંી ્સભંવિત DBS માટે PDની િ્તી (્ોનરો એટ અલ, પરરરદ પ્્તવુત, ECR 2015, વિયેના)

શયુ ંતમે જાણો છો?

પાર્કિન્સન્સના DBS ઉપચાર માટે લાય્ લો્ો ્સાથે 
દ્સમાથંી સાત લોકોને ઇમ્પલાનટિ નાખયા પછડી 
MRIની જરૂર પ્ડી શ્ે છે ‡

આજે તમે લીધેલા ઉપચાર વનણ્ણયો, ભવિક્યમા ં
તમારા ઉપચારને અ્સર ્રડી શ્ે છે

શયુ ંતમે જાણો છો?
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નોંધપાત્ર સભંનવત સમ્યાઓ અંગે નવગતવાર્ 
માદહતી નનષણાત DBS કેનદ્ર ખાતે આપવામા ં
આવશે.

ખાસ કર્ીને, નીચેનાનો ઉલલેખ કર્ી શકે છે:

મગજમા ંરક્તસ્ત્રાિ (ખબનલાક્ષખણ્, લાક્ષખણ્)

અનય ્ોઈ પણ ્સારિાર ્સાથ,ે મતૃ્ ુથઇ શ્ે 
છે, પરંત ુટોટલ રહપ રરપલે્સમેનટ (0.41%) ્સાથે 
્સં્ ળાયેલા મતૃ્નુા જોખમની તલુનામા ંઆ 
જોખમ ઓછ ંછે7,8,9

મગજના ઇલેક્ટ્ોડ્સની ખોટડી ગોઠિણ, ઇલેક્ટ્ો્ 
ખામી અથિા મગજની ગવત પ્ેર્ની ખામી

્ેટલી્ િધારાની શસ્ત્રરરિયા માટેની જરૂરરયાત 
્સાથ ેઓપેરશન પછડીના ચેપ

ઓપેરશન પછડી, ્સામાનય રડીતે હાયપોમેનીયા, 
હતાશા અથિા ઉદા્સીનતા (લાક્ષખણ્ અ્થાયી 
માનવ્સ્ વ્સનડ્ોમ/રોગ) જેિા અ્થાયી 
મનોવિખક્ષપત લક્ષણો

પ્્સગંોપાત, ઉત્ેજનાથી પ્ેરરત આ્અ્સરો, 
ઉદાહરણ તરડી્ે તીવ્રતા અથિા િાણીની 
મશુ્ેલીઓ (ર્્સવથથિયા)

હ્ડી્ત એ છે ્ે DBS હિે 
લગભગ 30 િર્ણથી 
ઉપયોગમા ંલેિાય છે, 
્સભંવિત ્સમ્યાઓ ્સારડી 
રડીતે ઓળખાય છે અને 
આગાહડી ્રડી શ્ાય છે.

DBS પ્માણમા ં્સલામત 
્સજતી્લ પ્રરિયા છે જેમા ં
ન્નૂતમ જોખમ (જેમ ્ે 
મગજની પેશીઓમા ંખેંચ ્ે 
ઇજા) નો ્સમાિશે થાય છે, 
જયારે તિચા ચેપ િાવરથિ્ 
ધોરણે 2.5% દદદીઓને અ્સર 
્રે છે.6

શુ ંDBS પા્સે 
સયુર્ક્ષા સયુનવધા છે?
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1.0%
્ાયમી ્િા્્થય ખામી6,9

0.6%
અ્થાયી ્સર્જિ્લ 
જટડીલતા6,9

2.5%
તિચા ચેપ6,9

0.4%
મતૃ્નુ ુ ંજોખમ6,9

તલુનાના એ્ ખબંદુ તરડી્ે, મતૃ્નુ ુ ંજોખમ રહપ 
રરપલે્સમેનટ ્સજિરડી ્સાથ ે્સં્ ળાયેલ જોખમ 
જેટલુ ંજ છે.

DBSની 
સભંનવત 
સમ્યાઓ 
શુ ંછે?

્સમ્યાઓ થતી હોય છે, તે ્સામાનય રડીતે હળિી, 
અ્પજીિી હોય છે અને ્સામાનય રડીતે ્સજિરડીના ં
આશરે 30-90 રદિ્સ પછડી ઉ્ેલ લાિ ેછે6,9
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DBS થરેપી
પાથવે

DBS ્સેનટર ખાતે 
આઉટપેશનટ ઇનટરવ્ ૂ

1

5

2

6

3

7

4

8

દદદી DBS માટે યોગય ઉમેદિાર 
હોય તો, વિ્તતૃ પરડીક્ષાઓ હાથ 
ધરિામા ંઆિ ેછે (MRI અને 
ન્રુો્સાય્ોલોજી ્સરહત); ્સામાનય 
રડીતે એ્ દાખલ દદદી માટે

જો ્ોઈ વિરોધાભા્સ ન હોય અને 
દદદીએ ્સમંવત આપી હોય, તો 
્સજિરડી માટે દાખલ ્રિામા ંઆિ ે
છે

ઓપરેશન પિૂ્ણ પ્બધં માટે 
દિાઓ અને ્સજિરડીની તૈયારડી

્સજિરડી; ્સામાનય રડીતે અ્સર/
આ્અ્સરોનુ ંિધ ુ્સારંુ 
પરડીક્ષણ ્રિા માટે ્સચેતન 
્સજિરડી

્ાયા્ણતમ્ પરડીક્ષણ અને 
ન્રુોસ્ટમ્લુેટરના પ્ોગ્ાવમંગ.

જો જરૂરડી હોય તો, દદદીને 
પનુિ્ણ્સન ચક્લવન્મા ંપરરિહન

વનયવમત આઉટપેશનટ 
ઓપરેશન પછડીની તપા્સ/
્સારિાર (િર્ણમા ંઓછામા ં
ઓછડી એ્ િખત); ઇનપેશનટ 
ફોલો અપ ્ાળજી જો જરૂરડી 
હોય તો

મે્ટ્ોવન્ DBS થેરપી    |   17

DBS પ્રદરિયાના 
પગલા ં્યા છે?

ઓપરે્શન પહલેાનયુ ં 
મલૂયાકંન

ચક્લવન્લ પરડીક્ષા 
માનવ્સ્ પરડીક્ષા
DBS વનક્ણાતો જેમ ્ે ન્રુોલોજી્ટ 
અને ન્રુો્સજિન ્સાથ ેવિગતિાર 
ચચા્ણ
અનય DBS દદદીઓ ્સાથ ે્સપં ્્ણ
્સામાર્જ્ નેટિ ્્ણ
ઓપરેશન પહલેાની MRI છબીઓ 

સર્જર્ી

પ્િશે

્સજિન અને એને્થરેટ્ટ ્સાથ ેચચા્ણ

્ાય્ણલક્ષી પરડીક્ષણ ્સાથ/ે વિના 
્સજિરડી

હડીખલંગ ્સમય

ઓપરેશન પછડીની છબીઓ

ફોલો-અપ કાળજી

સ્ટમ્લુેશન પ્ારંભ ્રો

વનયવમત આફટર ્ેર ગોઠિણ દિા 
અને સ્ટમ્લુેશન
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 ્ેર એ્જ્ટમેનટ દિાઓ પછડી િ્ ્્ણ
 િાઈ્ ્સામાર્જ્ નેટિ ્્ણ મે્ટ્રૉવન્
24/7
 ગ્ાહ્ ્સેિા અને ત્ની્ડી ્સપોટ્ણ
 ્સેનટર ્સાથ ેવનયવમત
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DBS પ્રદરિયાના 
પગલા ં્યા છે?

ઓપરે્શન પહલેાનયુ ં 
મલૂયાકંન

ચક્લવન્લ પરડીક્ષા 
માનવ્સ્ પરડીક્ષા
DBS વનક્ણાતો જેમ ્ે ન્રુોલોજી્ટ 
અને ન્રુો્સજિન ્સાથ ેવિગતિાર 
ચચા્ણ
અનય DBS દદદીઓ ્સાથ ે્સપં ્્ણ
્સામાર્જ્ નેટિ ્્ણ
ઓપરેશન પહલેાની MRI છબીઓ 

સર્જર્ી

પ્િશે

્સજિન અને એને્થરેટ્ટ ્સાથ ેચચા્ણ

્ાય્ણલક્ષી પરડીક્ષણ ્સાથ/ે વિના 
્સજિરડી

હડીખલંગ ્સમય

ઓપરેશન પછડીની છબીઓ

ફોલો-અપ કાળજી

સ્ટમ્લુેશન પ્ારંભ ્રો

વનયવમત આફટર ્ેર ગોઠિણ દિા 
અને સ્ટમ્લુેશન
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્સજિરડી  
પછડી  
જીવન

ઇલેસક્ટ્્લ ઉપ્રણો જેમ ્ે 
ટેખલવિઝન, રેર્યો, ્મપ્ટુ્સ્ણ, 
ઇલેસક્ટ્્ કુ્્સ્ણ, િોવશંગ મશીનો, 
િકે્મુ ચક્લન્સ્ણ ્ોઈ જોખમ 
્રતા નથી

બધા મે્ટ્રૉવન્ DBS વ્સ્ટમ્સ, 
માથાની MRI પરડીક્ષાઓ માટે 
અવધકૃત છે. ્સૌથી િધ ુ
મે્ટ્રોવન્ એ્ટડીિા® DBS 
વ્સ્ટમ્સ ્સપંણૂ્ણ-બો્ડી MRI માટે 
અવધકૃત છે.

વનયવમત તબીબી ચે્-અપ્સ

ન્રુોસ્ટમ્લુેટર પ્ોગ્ામ 
્સેરટંગ્સના આધારે 5 િર્ણ સધુી 
ચાલી શ્ે છે.

તમારા ્સેલ ફોનને તમારડી 
છાતીના ખખ્્સામા ંન રાખશો. 
ફોન િાપરિા માટે, 
ન્રુોસ્ટમ્લુેટરની વિરુદ્ધના 
્ાનનો ઉપયોગ ્રો

તમારે એરપોટ્ણ પર સરુક્ષા 
દરિાજામાથંી પ્સાર થવુ ં
પ્ડી શ્ે છે. જો ્ે, જો સરુક્ષા 
્મ્ણચારડી હાજર હોય તો તેને 
મેન્અુલ શોધ માટે વિનતંી 
્રો. સરુક્ષા ્મ્ણચારડીઓ 
હને્હે્ ્ વ્સક્ોરરટડી લા્્ડીનો 
ઉપયોગ ્રડી શ્ે છે, પરંત ુ
ન્રુોસ્ટમ્લુેટર પર લા્્ડીને 
મુ્ િાનુ ંટાળો.

મ્ુસાફરડી ્રતા પહલેા ંતમાર્ા દફલિનશયનની 
સલાહ લો!

તમારા ્સજિરડી પછડીના ંજીિનમા ંવયાપ્ 
આફટર્ેર નેટિ ્્ણ

POST-
SURGERY  
LIFE

Electrical devices such 
as televisions, radios, 
computers, electric 
cookers, washing 
machines, vacuum cleaners 
present no risk

All Medtronic DBS systems 
are authorised for head 
MRI examinations. Most 

   ®Medtronic Activa  DBS 
systems are authorised for 
full-body MRIs

Regular medical check-ups

The neurostimulator 
may last up to 5 years 
depending on the 
programmed settings.

Do not keep your cell 
phone in your breast 
pocket. For phoning,  
use the ear opposite 
the neurostimulator

You may pass through  
the security gates at 
airports. However, if 
security personnel are 
present request a  
manual search.  
Security personnel  
may use a handheld 
security wand, but  
avoid placing the  
wand over the 
neurostimulator

BEFORE TRAVELLING, FEEL FREE TO CONSULT 
YOUR PHYSICIAN!

a broad aftercare network in 
your post surgery life

Extensive national and international
aftercare network
 
Creating value through Support &
Expertise globally
 
72+ Countries with 1200+ DBS centers
 Operating with Medtronic DBS systems 
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નવ્તતૃ ર્ાષટ્ીય અને આંતર્ર્ાષટ્ીય આફટિર્કેર્ નેટિવક્ષ

વૈનવિક ્તરે્ સમથ્ષન અને નનપયુણતા દ્ાર્ા મલૂયનયુ ંસર્જન કર્વયું

1200+ ડીબીએસ કેનદ્રો ધર્ાવતા 72+ િેશોમા ંમેડટ્ર્ોનનક 
DBS નસ્ટિમસ સાથે સચંાલન
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DBS પર્ હયું વધયુ 
માદહતી ક્ાથંી 
મેળિી શકંુ?

ડીબીએસ થેર્પી એક જદટિલ નનણ્ષય છે. પાદકકિનસન ધર્ાવતા 
લોકોને ઘણા ંબધા ંપ્રશ્ો હોય છે.

પ્રરિયા ખરેખર શુ ંછે?

શુ ંતે ્સલામત છે?

શુ ંહુ ંઉમેદિાર છ?ં

વેબસાઇટિ તમને આપશે:

મેડટ ર્ોનિક DBS થે્ પી નિશે નિગતિા્ માનિતી

દદી ર્િા પ ર્શંસાપત ર્ોિ ેજોિાિી તક ક ેકેિી ્ીતે DBSએ તેમિા જીિિિી 
ગુણિતરતા પ્ અસ્ ક્ી છે

પાનક ર્િરસિ ધ્ાિતા લોકો, તેમિા પન્િા્ અિે સભંાળ લિેા્ાઓ માટેિાં 
સાધિો અિ ેસરત ર્ોતો

કૃપા ્રડી અમારડી િબે્સાઈટની મલુા્ાત લો

www.medtronicdbs.co.in
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તબીબ ્ોનટ્ાઈસન્્ેશન, ચેતિણીઓ, ્સાિચેતીઓ, પ્વતકળૂ ઘટનાઓ, ્સારાશં, દદદી પ્સદંગી અને ઘટ્ોના 
વન્ાલ માટે વપ્્્બરની પસુ્ત્ા માટે યોગય મારહતીનો ્સદંભ્ણ લે છે.

દદદીઓ ્ોનટ્ાઈસન્્ેશન, ચેતિણીઓ, ્સાિચેતી અને અનય જોખમી મારહતી માટે તમારા મે્ટ્રૉવન્ DBS 
પેશનટ થરેપી માગ્ણદવશથિ્ાનો ્સદંભ્ણ લે છે. મે્ટ્ોવન્ DBS ઉપચાર દરે્ માટે નથી. દરે્ને ્સમાન પરરણામો 
પ્ાપત થશે નહીં. િધ ુમારહતી માટે તમારા ્રૉક્ટરનો ્સપં ્્ણ ્રો.

પસુ્ત્ામા ંઅપાયેલી ્ોઈપણ અને બધી મારહતી ભારત મે્ડીટ્ોવન્ પ્ાઈિટે ખલવમટે્ દ્ારા પ્વ્સદ્ધ ્રિામા ં
આિ ેછે અને તે ફક્ત શૈક્ષખણ્ હતેઓુ માટે જ છે.
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