Centrumlocatie

Nazorg Pacemaker / ICD implantatie of
wisseling

Onlangs heeft u een pacemaker of ICD implantatie of wisseling ondergaan in het Erasmus MC.
In deze folder vindt u een aantal instructies die van belang zijn als u thuis bent.

Aankruisen en datum invullen door verpleegkundige MC Cardiologie.

□

De wond is gehecht met oplosbare hechtingen.
U hoeft niets te doen.

□

De wond is gehecht met niet-oplosbare hechtingen.
Op ...................................................de hechtingen laten verwijderen bij huisarts of polikliniek.

Na Pacemaker / ICD implantatie:
Eerste 4 dagen na de implantatie:
-

U houdt de schouder zo rustig mogelijk.

-

Beweging van de bovenarm beperken, de onderarm kunt u vrij bewegen.

-

De wond droog houden, dus niet douchen of in bad gaan

-

De wond bedekt laten door middel van een pleister, daarna mag deze verwijderd
worden. De kleine hechtpleistertjes, die eventueel dwars over de wond zijn geplakt laten
zitten. Zij vallen er vanzelf af.

9-10de dag na de implantatie:
-

Indien er geen oplosbare hechtingen zijn gebruikt moeten deze op de 9de of uiterlijk de
10de dag worden verwijderd. Is er voor u op een van deze dagen een afspraak gepland op
de pacemaker/ICD polikliniek dan worden de hechtingen daar verwijderd. Mocht deze
afspraak later zijn gepland dan maakt u een afspraak bij uw huisarts om de hechtingen
te laten verwijderen. Worden de hechtingen later verwijderd dan verhoogd dat de kans
op infectie.

10-12 dagen na de implantatie:
-

U komt op de polikliniek voor wond- en technische controle van de pacemaker of ICD.
Indien er geen oplosbare hechtingen zijn gebruikt, kunnen deze hechtingen alsnog
worden verwijderd.

-

Tijdens dit bezoek kunt u met de arts de mogelijkheden van werkhervatting bespreken.

-

Indien u nog niet in het bezit bent van een pacemaker of ICD-patiëntenpas zal u deze
van de technicus ontvangen.
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Tot 6 weken na de implantatie:
-

De arm van de implantatiezijde niet boven de schouder verheffen
(let op bij haren kammen/wassen, ramen zemen en dergelijke).

-

Vermijdt “zaagbewegingen” van de schouder van de implantatiezijde, zoals met
stofzuigen en dweilen.

-

Geen zware dingen tillen en/of zware lichamelijke arbeid verrichten.

-

Niet sporten.

Na Pacemaker / ICD wisseling zonder draadwisseling:
De eerste 4 dagen na de wisseling:
-

Beweging van de arm beperken tot onder kinhoogte.

-

De wond droog houden, dus niet douchen of in bad gaan.

-

De wond bedekt laten door middel van een pleister, daarna mag deze verwijderd
worden. De kleine hechtpleistertjes, die eventueel dwars over de wond zijn geplakt laten
zitten. Zij vallen er vanzelf af.

10-15 dagen na de wisseling:
-

Tot het bezoek aan de polikliniek niet fietsen, autorijden of sporten.

Na Pacemaker / ICD wisseling inclusief draadwisseling:
De voorschriften gelden als voor implantatie!
Na alle behandelingen geldt:
-

De arm niet volledig immobiliseren door middel van een mitella!
Rustig bewegen is belangrijk ter voorkoming van trombose of stijfheid van het
schoudergewricht.

-

Neem contact met ons op bij
-

plotselinge zwelling van wond of implantatiegebied.

-

toenemende pijn en/of vurige roodheid van de wond of in het implantatiegebied.

-

als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

Belangrijke telefoonnummers
Verpleegafdeling Medium Care Cardiologie

010 703 53 49

Informatiecentrum (algemene informatie)

010 703 54 74

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Medium Care Cardiologie,
telefoonnummer 010 703 53 49.
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