Een (IPT) eventrecorder
Inleiding
Met een IPT eventrecorder kunnen hartritmestoornissen opgespoord worden.
De eventrecorder wordt door een medewerkster van de polikliniek Cardiologie
aangesloten.
Tijdens hartklachten kunt U dan later zelf een registratie maken en deze
verzenden.
Verhinderd
Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de
secretaresse van de polikliniek Cardiologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak
met u. De afdeling is bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 16.30 uur op
telefoonnummer 0543 54 42 25.
Voorbereiding
Wij adviseren u gemakkelijke kleding aan te doen. Geen bodylotion of crème
aanbrengen op de borstkas om te voorkomen dat de plakkers los gaan zitten.
U kunt eventuele halsketting(en) het beste thuis laten.
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de polikliniek Cardiologie.
Het onderzoek
U krijgt 2 stickers op uw bovenlichaam geplakt.
De IPT eventrecorder wordt door middel van 2 draden aan deze stickers bevestigd.
De medewerkster van het ziekenhuis laat u zien hoe u door middel van een
opnameknop zelf een hartopname kunt maken en hoe u deze kunt doorsturen.
U krijgt een zakje stickers mee, zodat u zelf de stickers om de andere dag of na
een douchebeurt kunt verwisselen.
Tevens krijgt u een tasje mee, waarin zich extra batterijen, een informatieboekje en
een IPT- telefoonkaartje bevinden.
De IPT eventrecorder kan door middel van de bijbehorende klem bevestigd worden
aan uw hemd of shirt. De medewerkster neemt het informatieboekje met u door.
U kunt de eventrecorder loskoppelen van de stickers en deze op de afgesproken
datum inleveren bij de polikliniek Cardiologie.
Het kan zijn, dat u van een IPT medewerkster bericht krijgt, dat u de recorder al
eerder kunt inleveren.
Aanwijzingen voor een goede meting
Tijdens het onderzoek mogen er geen halssieraden gedragen worden.
U kunt tijdens deze weken in principe hetzelfde doen wat u anders ook zou doen.
Het apparaat is niet waterdicht. U kunt dus niet douchen, baden of zwemmen met
het apparaat om. Voor deze activiteiten kunt u de eventrecorder gemakkelijk
afhalen en nadien weer bevestigen.
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Uitslag
Tijdens de controleafspraak op de polikliniek bespreekt uw specialist de uitslag van
het onderzoek met u.
Vragen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie? Belt u
dan gerust naar de polikliniek Cardiologie. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van
8.30-16.30 uur op telefoonnummer 0543 54 42 25.
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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