Hechtwond

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De wond is gehecht. Het kan voorkomen dat het bloed door het
verband heen komt, dit is niet ernstig. U kunt er extra verband
omheen wikkelen. Alleen als bloed uit het verband drupt moet u
contact opnemen.
Een wond heeft rust nodig om te genezen, voor een verwonding aan hand of
arm krijgt u een draagdoek, een been moet worden hoog gelegd.
Het verband dient droog en schoon te blijven. Ondanks de zorgvuldige
reiniging kan de wond gaan ontsteken. Dit kan één of meer van de volgende
verschijnselen veroorzaken:
toenemen van de wondpijn, kloppende, stekende pijn
verband gaat stinken
koorts boven 38,5 C
zwelling, roodheid van het betreffende lichaamsdeel
Als deze verschijnselen zich bij u voordoen kunt u telefonisch contact
opnemen: van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur met de polikliniek
chirurgie, (0318) 43 52 00.
Buiten deze tijden met de spoedeisende hulp (0318) 43 58 05.
Voor de nabehandeling/hechtingen verwijderen komt u terug op de polikliniek,
bij de chirurg of bij de huisarts.

Pijnbestrijding
Bij pijnklachten kunt u Paracetamol gebruiken. Gebruik maximaal 4 keer per
dag 2 tabletten van 500 mg (maximaal 8 tabletten per dag = 4000 mg).
Pijnbestrijding bij kinderen: kijk in de bijsluiter voor de juiste dosering.
Gebruikt u antibiotica, maak dan altijd de hele kuur af.

Vragen
Voor vragen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur contact
opnemen met de polikliniek chirurgie, (0318) 43 52 00. Buiten deze tijden
met de spoedeisende hulp via telefoonnummer (0318) 43 58 05.

Tetanusproflylaxe
Soms kan het noodzakelijk zijn om een tetanusinjectie te krijgen. De
verpleegkundige vertelt of u hiervoor in aanmerking komt.
De volledige tetanusimmunisatie is ter voorkoming van tetanus.
De vaccinatie gaat als volgt:
1.
2.

Op de spoedeisende hulp: een injectie M.A.T.I.G., een injectie
tetanusoxoïd.
Bij de huisarts: na een maand krijgt u bij de huisarts de volgende injectie.
Zes maanden na deze injectie krijgt u de laatste injectie. U bent nu
volledig ingeënt tegen tetanus.

Vervolgafspraak
Voor het maken van een vervolgafspraak op de polikliniek chirurgie, kunt u op
de eerstvolgende werkdag bellen tussen 10.00 en 15.00 uur. Polikliniek
chirurgie (0318) 43 52 00.
Wij wensen u van harte beterschap.
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