Iontoforese
Pijnbestrijding

Beter voor elkaar

Iontoforese
De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een
behandeling met iontoforese over te gaan.
Deze behandeling wordt op de polikliniek gedaan door de
pijnverpleegkundige.
In deze folder vindt u informatie over de behandeling.
Door middel van iontoforese worden medicamenten rechtstreeks via de
huid toegediend.
Een pleister waarop de door de specialist voorgeschreven medicijnen zijn
aangebracht wordt op de huid geplakt. Via een electrische impuls wordt het
medicijn door de huid toegediend.
De behandeling is niet pijnlijk, en duurt ongeveer 10 minuten.
Gunstige effecten van de iontoforese:
• verbetering van de doorbloeding
• tegengaan van ontstekingen
Iontoforese wordt onder andere gebruikt bij:
• botvliesontsteking
• CRPS (Dystrofie)
• Pijnlijk littekenweefsel
• Zenuwontsteking
Om een goed resultaat van deze behandeling te verkrijgen, is het absoluut
noodzakelijk dat de huid, vooral in het geval van de voeten, zo schoon
mogelijk is.
U wordt verzocht hiermee rekening te houden.
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Nog vragen?
Polikliniek Pijnbestrijding
T 010 297 54 30
Maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur

www.ikazia.nl
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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