Cardiologie

Reveal implantatie: Adviezen voor thuis
Inleiding
Er is bij U een implanteerbare hartmonitor geplaatst. Het is belangrijk dat u de
volgende adviezen in acht neemt om de kans op complicaties te verminderen.
•

Verband advies: verwijder de pleister na 2 dagen; maak de huid schoon met
milde zeep en water. Droog voorzichtig af. Verschoon de pleister dagelijks
totdat de huid is genezen (na ongeveer 3 tot 4 dagen). Onder de witte pleister
zit meestal een hechtpleister, deze moet u 7 tot 10 dagen laten zitten; daarna
kunt u deze zelf verwijderen.

•

Na 2 dagen na de ingreep mag u zich douchen, (wij adviseren de eerste dagen
nog niet in bad te gaan).

•

Als u voor het onderzoek bloedverdunners gebruikt heeft en u bent daarmee
gestopt mag U een dag na het onderzoek weer starten (volgens lijst), tenzij de
arts anders afspreekt.

•

U wordt a.s. …………dag tijdens kantooruren door een verpleegkundige gebeld
om te informeren hoe het met u gaat. Heeft u vragen dan kunt u die natuurlijk
stellen aan de verpleegkundige.

•

Eventuele voorgeschreven medicatie kunt u bij de apotheek ophalen. De
verpleegkundige overlegt met u bij welke apotheek u de medicijnen kunt
ophalen. Het is belangrijk dat u volgens voorschrift de medicatie inneemt.

•

Op uw afsprakenkaart staat genoteerd wanneer u bij de arts terug moet komen.

•

Het is belangrijk dat u voorzichtig bent met zware werkzaamheden met uw
linkerarm. Het is echter wel belangrijk dat u uw arm verder “normaal” beweegt.

•

Mocht u vragen of problemen hebben dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Cardiologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 12.15 en van 13.15 - 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0543 54 42 25

Neem contact op met de huisarts bij onderstaande symptomen:
• Koorts
• Bloedingen
• Rode verkleuring of warmtegevoel rondom Reveal
• Huiduitslag
Geheimhouding en recht op privacy
Alle medewerkers van ons ziekenhuis, dus ook artsen en verpleegkundigen,
hebben een geheimhoudingsplicht. Ook hebt u recht op privacy. Uitgebreide
informatie staat in de folder ‘De rechten en plichten van de patiënt’, verkrijgbaar op
de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Ook staat de folder op:
www.skbwinterswijk.nl
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