Implanteerbare looprecorder
(ILR)
Cardiologie

Beter voor elkaar

Een ILR is een kleine implanteerbare hartritmemonitor. Deze kan gegevens
opslaan over uw hartritme die later bekeken en beoordeeld kunnen worden.
De ILR is van meerder merken beschikbaar. Een voorbeeld van de afmeting
zijn:  9,4 mm breed, 49 mm lang en 3 ,1mm dik.
Locatie (plaats): links naast het borstbeen.
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Een van de cardiologen, niet altijd uw eigen cardioloog, gaat bij u een ILR
implanteren.
Deze wordt onderhuids 5 tot 10 cm onder het linker sleutelbeen ingebracht,
naast het borstbeen.
Vóór het inbrengen van de ILR wordt de precieze plaats bepaald. U wordt
eerst plaatselijk verdoofd door middel van een injectie.
Er wordt dan een kleine opening gemaakt waar de ILR in kan.
Met enkele hechtinkjes wordt de ILR vastgezet. De huid wordt weer
gesloten. Dit kan met hechtingen die vanzelf oplossen of met speciale
wondlijm. Dit wordt bepaald door de arts die de ILR inbrengt.
Na het hechten wordt er over het wondje een pleister geplakt. U mag
gewoon douchen, wel de pleister even droog maken.
Is de wond gelijmd mag de wond niet erg nat worden. Kort douchen kan ,
maar probeer de wond niet nat te maken.
Na gemiddeld 10 dagen is de wondcontrole. Hierbij wordt gekeken of de
wond mooi geneest en of het apparaatje (ILR) goed werkt.
Bij deze afspraak leggen wij u uit hoe u de ILR moet activeren. Het zou fijn
zijn als er bij deze uitleg een partner of familielid is, zodat meer mensen
weten hoe ze de ILR moeten activeren.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, stelt u deze gerust.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur
bereikbaar
T 010 297 52 10
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
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