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�दय�वकार का होतो याची कारणे शोधा

�दया�ा �ायूंकडे जाणा�ा र�वा�ह�ांमधील अडथ�ामुळे �दय�वकाराचा झटका आ�ण 

�दय��या बंद पडणे यासार�ा प�र��ती उ�वू शकतात. जे�ा असे घडते ते�ा डॉ�र आप�ाला 

�दय�वकारा�ा झट�ापासून वाचव�ासाठी औषधे, अँ�जओ�ा�ी �क� वा �ट�  आ�ण बायपास 

श���या कर�ाचा स�ा  देतात. �ाच वेळी, EECP (EECP) हा एक वेगळा पया�य आह,े  जो 

�दयाला खूप कमकुवत असले�ा, �दय �नकामी हो�ाचे उ� �माण असले�ा आ�ण श���या 

कर�ास असमथ� असले�ांसाठी र� कमी हो�ा�ा जोखमी�शवाय केले जाऊ शकते. 

�दयरो�ांसाठी  ( इनह�ेड ए�टन�ल काउंटर प�र ) हा एक उ�म उपचार आह,े असे �णतात.

EECP थेरपी �णजे काय?

हा उपचार �थम युनायटडे ��ेसम�े शोधला गेला आ�ण युनायटडे ��ेस आ�ण युरो�पयन देशांनी 

�ाला  मा�ता �दली. जो जपान, चीन, को�रया आ�ण आता भारतासार�ा �वक�सत देशांम�े खूप 

लोक��य आह.े या उपचारादर�ान, पाय आ�ण मां�ांम�े उ� दाबाने हवा �वास करत असताना, 

र� खूप वेगाने �दयाकडे जाते, �ामुळे नवीन लहान र�वा�ह�ा तयार होतात. र� �वाह अ�धक 

समान रीतीने क�न �दयाचे काय� सुलभ करतो.

��ेक माणसा�ा �दयात लाखो लहान र�वा�ह�ांचे जाळे असते. या लहान र�वा�ह�ांना 

संपा���क �णतात. जे�ा ते पुरसेे असतात, ते�ा ते जाळे  �ॉकभोवती पया�यी मागा�ने र� वा�न 

नेते. वयानुसार ही संपा���क �न�म�ती पुरशेी असू शकत नाही. EECP थेरपी संपा���क र�ा�भसरण 

वाढवते आ�ण �दया�ा �ायूचे संर�ण करते.

EECP उपचारासाठी कोण पा� आह?े

• �ा लोकांना �दयात वेदना होतात �क� वा 

�ास घे�ास �ास होतो.

• �ांना �दय�वकाराची सु�वातीची ल�णे 

आहते.

• �ांची अँ�जओ�ा�ी आ�ण बायपास 

श���या पूण�तः असा� आहे

• आ�थ�क ��तीत �ांची अँ�जओ�ा�ी 

�क� वा बायपास श���या होऊ शकत नाही.

• �ांना अँ�जओ�ा�ी �क� वा बायपास 

श���या कर�ाची इ�ा नाही

• जे लोक खूप आजारी आहते �ां�ावर 

डॉ�रांनी श���या केली पा�हजे

संपा���क प�रसंचरण �णजे काय?



EECP उपचार �कती �दवस करावेत  

�ाचे खास वै�श� काय आह?े

EECP उपचार 35 �दवस करणे आव�क आह.े �दवसातून 1 तास उपचार केले जातील. दर आठव�ाला 

6 �दवसां�ा उपचारासाठी 6 आठवडे लागतील. उपचारासाठी ��ालयात राह�ाची गरज नाही. तु�ी 

दररोज उपचारासाठी बा��� �णून ये-जा क� शकता. आव�क अस�ास,  डॉ�रां�ा 

स�ानुसार उपचार �दवसातून दोनदा सकाळी आ�ण सं�ाकाळी केले जाऊ शकतात आ�ण ह ेउपचार 

3 आठव�ांत �भावीपणे पूण� केले जाऊ शकतात.

EECP उपचार कर�ापूव� आ�ण नंतर काय करावे?
उपचारापूव� ९० �म�नट े (१.३० तास) घन �क� वा �व पदाथ� घेतले पा�हजेत. उपचारादर�ान EECP 

क� �ा�ार े�दान केलेली लव�चक पँट प�रधान करावी. उपचारानंतर, डॉ�र तु�ाला �ाय�ा गो�ाचे 

तपशील सांगतील आ�ण तु�ाला फ� आव�क असले�ा गो�ा �ा अशी �शफारस करतील. 

तु�ी घेत असले�ा गो�ाचे �माण काही �दवसात कमी होईल.

EECP उपचारादर�ान तु�ाला काय वाटते?
हा उपचार वेदनार�हत, अ�तशय सोयी�र आ�ण सव��म उपचार आह.े हा एक �न��य �ायाम आह े

�ामुळे उपचारादर�ान तुमचा र�दाब आ�ण �दय गती वाढत नाही. हवे�ा �पश�ा पाय आ�ण 

मां�ा यांना जोड�ामुळे, तु�ाला उ� दाब आ�ण संपूण� शरीरात र�ाचा सुरळीत �वाह जाणवू 

शकतो. उपचाराचे प�हले दोन �दवस थोडे थकवणार ेअसले तरी, �ानंतर तु�ाला ताजेतवाने वाटले. 

उपचारां�ा खोलीत टी�ी पाह�ात �क� वा संगीत ऐक�ात एक तास कधी जातो ह ेतु�ाला कधीच 

कळत सु�ा नाही.

उपचारानंतर होणारी सुधारणा तु�ाला कधी जाणवू शकते?
��ेक ��ाची �गती �कती चांगली आह ेयात थोडा फरक आह.े काही लोकांना 15 ते 20 �दवसात बर े

वाटू शकते. साधारणपणे ��ेकजण चांगला ताजेतवाने आ�ण सुधारणेसह 6 आठव�ांत आनंदाने घरी 

जाऊ शकतो.

EECP उपचारांचे फायदे
• �दय��ांना अपे��त असलेली चांगली सुधारणा होते.

• �� उपचारापूव�पे�ा जा� अंतर जलद आ�ण सो�ा रीतीने 

पार पड शकतो.ू

• चालताना ��ा�ा छातीत दखुत नाही �क� वा 

�ासो�वासाचा �ास होत नाही.

• काही �दवसात , औषध गोळीचा डोस कमी क� शकते.

• चांगले ताजेतवाने वाटू शकते.

• पूव�पे�ा थोडे अ�धक काम करणे ��ाला श� आह.े

• ��ाला पाय�ा चढताना �ास घे�ाचा �ास कमी होतो.



म�पान आ�ण धू�पानापासून दरू रहा. वजन कमी. रोज �ायाम करा. �नरोगी �दयासाठी पालेभा�ा, 

फळे आ�ण श�गदा�ांनी यु� �दयासाठी �नरोगी कमी चरबीयु�, कमी मीठयु� आहार �ा.

जर तु�ी ह े रोजचे पालन केले तर तुमची चरबी, उ� र�दाब आ�ण मधुमेह कमी होईल. EECP 

उपचारादर�ान  नवीन सू� र�वा�ह�ा �वक�सत होतात. जर तु�ी वरील 4 पाय�ांचे अचूक पालन 

केले नाही तर, र�वा�ह�ा पु�ा बंद झा�ामुळे संकु�चत हो�ाची श�ता वाढते.

उपचार प�ती पूण� झा�ानंतर पालन कर�ाचे अ�नवाय� माग�

EECP उपचारांसाठी वयोमया�दा आह ेका?
EECP उपचार 30 ते 95 वयोगटातील लोकांसाठी उपल� आह.े �ांना �दय�वकार हो�ाआधी 

�तःचे संर�ण करायचे आह ेते देखील ह ेउपचार क�न घेऊ शकतात.

ईईसीपी थेरपी घेणा�ा �दयरो�ांचे फायदे

• �दय��ांना उपचारासाठी ��ालयात राहावे लागत नाही. तु�ी बा��� �णून येऊ शकता 

आ�ण उपचारासाठी जाऊ शकता.

• हा एक सुर��त, वेदनार�हत, साइड इफे� नसलेला , कमी खचा�त होणारा,  �दयासाठीचा उपचार 

आह.े

• कारण हा एक श���या�वर�हत  उपचार आह,े �� ते दररोज करत असतानाही हा उपचार घेऊ 

शकतात.  
ह ेउपचार �कती �दवस �भावी असतील?

• 35 �दवसांची उपचारांची मा�लका खूप आव�क आह.े 3 ते 5 वष� चांगले प�रणाम देते.

EECP थेरपी दर�ान काही �करकोळ गुंतागुंती होतात का ?

काही लोकांना �चेवर जळजळ होऊ शकते. एअर बॅग (कफ) 

दाब�ाने �करकोळ ओरखडे होऊ शकतात. काही ��ांना 

�ासो�वासाचा �ास होऊ शकतो. जे�ा अडचणी येतात ते�ा 

EECP थेर�प� तु�ाला यो� �थमोपचार देतील. घाबर�ाची गरज 

नाही कारण �ां�ाकडे यो� ��श�ण आह ेदेऊ शकतात  �ाने 

��रत आराम �मळतो.

सतत उपचार (35 �दवस) खरोखर आव�क आह ेका?

�दय��ांसाठी सतत उपचार करणे सवा�त आव�क आह.े हा उपचार चालू 

ठेवला तरच �दया�ा लहान र�वा�ह�ांमधील र��वाह सुरळीत होईल. 

ूजेणेक�न या उपचाराचा पूण� लाभ सहज �मळ शकेल.



म�पान आ�ण धू�पानापासून दरू रहा. वजन कमी. रोज �ायाम करा. �नरोगी �दयासाठी पालक, भा�ा, 

फळे आ�ण श�गदा�ांनी यु� �दयासाठी �नरोगी कमी चरबीयु�, कमी मीठयु� आहार �ा.

जर तु�ी ह ेरोजचे पालन केले तर तुमची चरबी, उ� र�दाब आ�ण मधुमेह कमी होईल. EECP 

उपचारादर�ान तु�ी नवीन सू� र�वा�ह�ा �वक�सत करता. जर तु�ी वरील 4 पाय�ांचे अचूक 

पालन केले नाही तर, र�वा�ह�ा पु�ा बंद झा�ामुळे संकु�चत हो�ाची श�ता वाढते.

EECP उपचारांमुळे र�वा�ह�ांमधील �ॉकेज �व�ापन हो�ाची श�ता आह ेका? 

पेसमेकर धारक EECP थेरपी घेऊ शकतात का? 
कोणताही संकोच अथवा �च�ता न करता ह ेउपचार घेतले जाऊ शकतात.

वरील सव� �� कोण�ाही जोखमी�शवाय E E C P  क� 

शकतात. ह े�ॉकेजेस रोखून �दयाचे र�ण करते आ�ण र�ाचा 

�वाह पूव�पे�ा जलद  हो�ास मदत करते.

बायपास सज�री, अँ�जओ�ा�ी आ�ण �ट�  असले�ा धारकांवर उपचार केले जाऊ 

शकतात का?

उ� र�दाब (हायपर ट�ेशन) असले�ा लोकांना या उपचारामुळे जा� �ास होऊ शकतो का?

नाही. या उपचाराने र�दाबासाठी घेतले�ा गो�ाचे �माण काही �दवसात कमी होते. र�दाब 

चांग�ा �कार े�नयं�णात येतो.

न��च मदत होईल. साखरचेे �माण कालांतराने चांगले कमी होते आ�ण ते चांग�ा �नयं�णात 

राह�ास मदत होते.

EECP उपचारामुळे �रेीकोस ��े असले�ा लोकांना फायदा होऊ शकतो का? 

EECP उपचार  न��च मोलाचा आह.े एक EECP थेर�प� तु�ाला या करता आव�क ती �व�ा 

कर�ास मदत करले.

अॅ��यल फाय��लेशन आ�ण अ�नय�मत �दयाचा ठोका यावर उपचार करता येतात का?

न��च क� शकतो. उ� �दय गती (�णजे ��त �म�नट 100 पे�ा जा� बी�स) असले�ांना ��ांना 

डॉ�र यो� वै�क�य काळजी आ�ण स�ाने EECP उपचार घे�ास मदत करतील.

प�रधीय र�व�ह�ासंबंधी रोग असले�ा लोकांना या उपचारांचा फायदा होऊ शकतो? 

न��च फायदा होऊ शकतो. अ�तशय खराब र�ा�भसरण असलेले लोक ह ेउपचार न��च घेऊ 

शकतात. या उपचारामुळे संपूण� शरीरात र��वाह वाढतो �ामुळे पायातील नसा ते र�वा�ह�ा 

जा� �माणात पसरतात आ�ण उ�म प�रणाम देतात.

या उपचारामुळे इतर कोण�ा आजारांवर चांगला आराम �मळतो? 

EECP उपचाराने डो�ापासून पायापय�त यो� र��वाहामुळे मू��प�डाचे �ास, �ूरोपॅथी, मधुमेह, 

��ीदोष आ�ण उ� र�दाब असले�ा लोकांना फायदा होऊ शकतो.

EECP उपचार मधुमेह असले�ा लोकांना मदत क� शकतात? 



EECP सह कोण�ा ��ांवर उपचार केले जाऊ शकत नाहीत?

EECP �दय ��ांसाठी सव��म वै�क�य लाभ �दान करते. �ाच वेळी, हा उपचार केवळ उ� 

दाबामुळे �ांची धमनी आधीच फुटली आह ेअशा ��ांवर केला जाऊ शकत नाही.

EECP घेत�ानंतर मी उपचार सु� ठेवू शकतो का?

साह�जकपणे  पु�ा उपचार केले जाऊ शकतात. जेणेक�न कोणतीही हानी होणार नाही.

EECP उपचार घेत असताना मी �ायाम सु� क� शकतो का?

EECP उपचारां�ा १५ �दवसांनंतर, तुमचे �दय �कती चांगले काम 

करत आह ेह ेसमज�ानंतर तुमचे डॉ�र तु�ाला तुम�ा 

��तीसाठी यो� असे शारी�रक �ायाम कर�ास सांगतील. 

आपण �ाचे यो� पालन केले तर पुरसेे आह.े

तु�ाला जे उपचार �ायचे आहते ते FDA ने मंजूर केले आह ेका?

FDA ला आ�ण वै�क�य उपकरण कंप�ांना �ांची उपकरणे सुर��त आ�ण ��ांसाठी फायदेशीर 

अस�ाचे �स� कर�ाची आव�कता आह.े �ांचा दावा �स� कर�ासाठी �ांची वै�क�य 

तपासणी आव�क आह.े

उदाहरणाथ�, एफडीएने मंजूर केलेले �ट�  अमे�रकन ��ांसाठी �ीकाय� नाहीत. भारत सरकारम�े 

कोणतीही �श��णाली नसताना �ांचा वापर कर�ात आला. �ानंतर �ां�ावर बंदी घातली गेली 

आ�ण आता यूएसए-एफडीएने मंजूर केलेले �ट�  वापरले जातात. FDA �ार ेमंजूर नसलेली चीनी 

उपकरणे वै�क�य उपचारांसाठी आव�क गुणव�ा आ�ण सुर��तता चाचणी�ा अधीन असू शकत 

नाहीत. �ामुळे ��ांना उपचारादर�ान धोका असतो. ��ेक ��ाला ह ेजाणून घे�ाचा अ�धकार 

आह ेक� �ांना EECP �ार े�दलेले उपचार आ�ण ते वापरत असलेली उपकरणे जाग�तक �नयामक 

�ा�धकरणाने मंजूर केली आहते.

EECP उपचार प�तीवर काही �का�शत अ�ास अहवाल आहते का?

भारतात आ�ण आंतररा�ीय �रावर 200 �न अ�धक संशोधन अहवालांसह, केवळ EECP उपचार 

�णालीची ���नकल तपासणी झाली आह.े ते �� करतात क� EECP प�तीमुळे फ� र� �वाह 

वाढतो आ�ण �दय�वकाराची ल�णे दरू होतात.

EECP का�ड�याक थेरपी घे�ापूव� तु�ाला �ा गो�ी मा�हत असणे आव�क आहे



Vaso-Meditech EECP ब�ल त�

• डॉ. रामा�ामी यांनी EECP �णाली अमे�रकेतून भारतात आणली.

• ते भारतातील EECP �णालीचे �वत�क आ�ण �ो�ाहक आहते. 

• आंतररा�ीय �रावर 5,000 �न अ�धक ��ांवर त�ां�ा माग�दश�नाखाली EECP �ार े

�दय�वकारावर उपचार कर�ात आले आहते.

• ते संपूण� भारतातील वैय��क क� �े, ब�उ�ेशीय ��ालये, ता�मळनाड शासक�य वै�क�य ू

महा�व�ालय ��ालये आ�ण �व�ापीठ ��ालयां�ार े��ांवर यश�ी उपचार करत आहते.

• आंतररा�ीय �रावर वै�क�य �ावसा�यकां�ा देखरखेीखाली  मा�ता�ा� ��श�ण 

�णालीम�े ��श��त EECP त�ां�ार ेउपचार �दान केले जातात.

• केवळ नॉन-इनवे�स� इ�े�मक बड�न �रड�न �ो�ाम (NIBR-P) ला ता�मळनाड सरकारने ू

मा�ता �दली आह ेआ�ण रा�ीय �वमा कंप�ां�ार े�वमा उतरवला आह.े

• Vaso-Meditech (EECP क� �े) ही एकमेव कंपनी आह ेजी आंतररा�ीय �रावर मा�ता�ा� 

�दय व र�वा�ह�ासंबंधी उपचार प�त�म�े उपचार �दान करते.

• Vaso-Meditech (EECP क� �े) EECP उपचार घेणाया� भारतीय ��ांची न�द ठेवते  (ऑनलाइन 

पेशंट इले��ॉ�नक डेटा मॉ�नट�र�ग र�ज��ी पोटल� )

• रा�ीय आ�ण आंतररा�ीय �रावरील अ�ग� EECP थेर�प�, हाट � ह�ेी डॉ. एस. रामा�ामी, 

MO यां�ा नेतृ�ाखाली वासो-मे�डटके 

EECP थेरपी चांग�ा �कार े राब�वली 

जाते. ते आंतररा�ीय EECP थेर�प� 

असो�सएशनचे वै�क�य संचालक 

आहते.

• वासो-मेडीटके स�टस�चे उपचार प�रणाम 

रा�ीय आ�ण आंतररा�ीय �रावरील 

��स� जन��म�े �का�शत झाले 

आहते.
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