Informatie

Implanteerbare
looprecorder
plaatsen
Inleiding
U heeft mogelijk last van een bepaalde hartritmestoornis en komt daarom in
aanmerking voor een implanteerbare looprecorder. De looprecorder is een
klein apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst en voortdurend het
hartritme registreert. Bij een belangrijke hartritmestoornis of als u hem
activeert bij klachten zal het apparaat het ritme opslaan. Dit kan vervolgens in
het ziekenhuis worden uitgelezen. U kunt tijdens kantoortijden contact
opnemen met de poli cardiologie. Hoe u het apparaat kunt activeren zal u
uitgebreid uitgelegd worden. Het is een eenvoudige handeling.

Voorbereiding thuis
● Medicijngebruik
○ U
mag uw medicijnen, met uitzondering
bloedverdunners, innemen zoals u gewend bent.
○

bepaalde

Het gebruik van bloedverdunnende middelen (antistolling) zal tijdelijk
gestaakt moeten worden.

 Marcoumar/Fenprocoumon
Vijf dagen voor de ingreep niet meer innemen.
 Sintrommitis/Acenocoumarol
Drie dagen voor de ingreep niet meer innemen.
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 Plavix/Clopidogrel/Prasugrel/Efient
Vijf dagen voor de ingreep niet meer innemen, indien deze samen met Carbasalaatcalcium (Ascal) wordt
ingenomen.
 Dabigatran/Rivaroxaban,/Apixaban
Twee dagen voor de ingreep niet meer innemen.
Let op: Kinderaspirines
Medicijnen die salicyl bevatten (zoals Ascal, Acetosal en Aspirine) moet men in blijven nemen.
Dag van de ingreep
U hoeft voor deze ingreep niet nuchter te zijn.
Neem uw medicijnen mee naar het ziekenhuis.
In het ziekenhuis
U meldt zich aan de receptiebalie in de centrale hal. U wordt voor circa twee uur opgenomen. Toiletartikelen
hoeft u niet mee te nemen.
Voorbereiding op de afdeling
Mocht u bepaalde bloedverdunnende medicijnen gebruiken kan het zijn dat er bloed bij u wordt afgenomen
ter voorbereiding van het onderzoek.
De ingreep
Men zal u vragen op de onderzoektafel te gaan liggen. De looprecorder, wordt met behulp van een kleine
plaatselijke verdoving en een klein sneetje onder de huid geplaatst. De ingreep duurt ongeveer een half uur.
Na de ingreep
U mag na de ingreep en na instructie over hoe te handelen bij klachten het ziekenhuis weer verlaten.
Naar huis
U mag zelf autorijden en u mag uw dagelijkse activiteiten na het onderzoek weer gewoon hervatten. Vragen
over bijzondere werkzaamheden kunt u stellen tijdens de opname.
Douchen/in bad
Twee dagen na de ingreep mag u weer douchen.
Na drie dagen mag u in bad als het wondje er droog en rustig uitziet.
Nazorg
Onderstaande medicatie mag u één dag na de ingreep weer innemen:
● Marcoumar/Fenprocoumon;
● Sintrommitis/Acenocoumarol;
● Dabigratan/Rivaroxaban/Apixaban;
● Plavix/Clopidogrel/Prasugrel/Efient.

Controleafspraak
U wordt binnen twee à drie weken terug verwacht op de polikliniek, u krijgt hiervoor een afspraak mee naar
huis. Heeft u tussentijds vragen over de wondgenezing na de ingreep kunt u contact opnemen met de Eerste
Hart Hulp.
Verhinderd
Mocht u om wat voor reden ook verhinderd zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de polikliniek
Cardiologen.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek
Cardiologen.

Telefoonnummers en adressen

Polikliniek Cardiologen
Locatie Deurne
T: 0493 – 32 89 22
Locatie Helmond
T: 0492 – 59 59 62

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Eerste Hart Hulp
T: 0492 - 59 56 68

