ILR verwijderen

Ziekenhuis Gelderse Vallei

In samenspraak met u is besloten dat uw behandelend specialist bij u
de ILR (implantable loop recorder) gaat verwijderen. In deze folder
leest u hoe u zich hierop thuis voorbereidt en vindt u informatie over
het verloop van de ingreep.

Voorbereiding
U mag de dag van de opname normaal ontbijten. Wij raden u aan om geen
waardevolle spullen mee te nemen naar het ziekenhuis.
Medicijnen
Wanneer u onder controle bent van de trombosedienst, is het de bedoeling
dat u 36 tot 48 uur voor de ingreep een vitamine K tablet inneemt. Dit recept
krijgt u van de cardioloog tijdens uw polikliniekbezoek. Ascal mag u blijven
gebruiken. Gebruikt u een andere antistollingsmedicatie? Dan hoort u van uw
cardioloog of/wanneer u deze dient te stoppen.
Wilt u uw eventuele plasmedicatie na het onderzoek innemen?

Dag van de opname
Op de dag van de opname kunt u zich melden bij de opnamebalie in de
centrale hal. Zij brengen u naar de afdeling. U wordt opgenomen op de
afdeling cardiologie of de dagbehandeling. De ingreep zelf vindt op de
hartkatheterisatiekamer plaats. Voorafgaand aan het verwijderen van de ILR
worden de volgende voorbereidingen getroffen:
indien nodig aanvullend bloedonderzoek
meten van de bloeddruk, pols en temperatuur
u krijgt een infuus met antibiotica
het maken van een ECG
De verpleegkundige geeft u verdere informatie over de opname en het
verwijderen van de ILR. Indien nodig scheert de verpleegkundige uw
borstkast. Als u het operatiejasje aankrijgt, is het belangrijk dat u ook uw
sieraden af doet. U krijgt op de afdeling rustgevende en pijnstillende
medicatie. Daarna brengt de verpleegkundige u naar de
hartkatheterisatiekamer.

Het verwijderen van de ILR
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 30
minuten. De hartstimulatiespecialist zal nog eenmaal de ILR uitlezen op
bijzonderheden voordat hij wordt verwijderd. De cardioloog verwijdert de ILR
en wordt daarbij geassisteerd door een steriele assistente en de
hartstimulatiespecialist. De wond wordt gesloten met 1 tot 2 hechtingen of
hechtpleisters.

Ontslag
Na het verwijderen van de ILR mag u direct bewegen. Als u koortsvrij bent en
de wond is geïnspecteerd, mag u naar huis. Dit is vaak dezelfde dag. U mag
bij pijnklachten zo nodig paracetamol gebruiken. De wond moet de eerste
dagen goed in de gaten worden gehouden. De wond moet droog blijven
totdat de hechtingen zijn verwijderd. Afhankelijk van het soort hechtingen dat
is gebruikt, kan het zijn dat u deze na 7 dagen moet laten verwijderen door
de huisarts. De verpleegkundige vertelt u dit. U mag uw medicatie weer
innemen zoals u gewend bent.
De meest voorkomende risico’s bij deze ingreep zijn een infectie en/of een
bloeding van de wond. Heeft u hier nog vragen over stel ze aan uw
cardioloog. U dient tijdens kantoortijden direct contact op te nemen met de
polikliniek cardiologie
(0318 – 43 43 45) in geval van:
koorts
ontstaan van een blauwe plek bij de wond
rood en dik worden van de wond
Buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met de EHH (Eerste Hart Hulp)
via (0318)43 41 51.

Controle
U hoeft niet meer bij de cardioloog voor controle te komen tenzij dit anders
met u is besproken. Ook hoeft u niet meer voor controle bij de
hartstimulatiespecialist te komen.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, neem dan gerust
contact op met de afdeling hartfunctie. Zij zijn van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur bereikbaar via (0318) 43 57 92.
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