Chemische cardioversie
(met Corvert/Butulide)
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Chemische cardioversie met Covert/Butulide
U heeft van uw cardioloog gehoord dat uw hartritme verstoord
is. Dit ritme kan boezemfibrilleren of boezemflutter zijn.
Het is een ritmestoornis die niet levensbedreigend is, maar
waarbij het wel wenselijk is dat u uw gewone hartritme weer
terugkrijgt.
Binnenkort wordt u daarom voor een dagbehandeling
opgenomen in het WFG.
U krijgt dan op de hartbewaking het medicijn Corvert
(Ibutulide) via het infuus toegediend om uw hartritme te
normaliseren. We noemen dit chemische cardioversie.

U wordt voor de behandeling verwacht
op………………………………………………………………….
Op deze dag mag u een licht ontbijt gebruiken
(beschuit en een kopje thee) en neemt u uw eigen
medicijnen gewoon in !
Op het laboratorium wordt eerst wat bloed afgenomen
om de TT/INR (dunheid van het bloed) en het kalium (een
zout in het bloed) te bepalen. U krijgt hiervoor van de
polikliniekassistente een labaanvraagformulier mee. Hierop
staat de gevraagde bloedafname al aangekruist.

Voor de bloedafname wordt u tussen 8.15 en 8.30 uur
op poli 7 verwacht. De uitslag van het bloedonderzoek
duurt ongeveer 2 uur.

Na de bloedafname kunt u zich melden bij de
informatiebalie in de centrale hal.

De gastvrouw zal u naar de hartbewaking begeleiden.
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Bij opname op de hartbewaking kunt u nog een kop thee
(zonder suiker) of water drinken, daarna blijft u nuchter.
Als de uitslag van het bloed goed is, krijgt u een infuus met
Corvert (Ibutulide) om het hartritme te normaliseren. Dit
infuus duurt ± 12 minuten. Nadat het hart zijn normale ritme
gekregen heeft, mag u van bed opstaan. Omdat het medicijn
invloed kan hebben op de werking van het hart, krijgt u
een telemetriekastje. Hiermee kan de verpleegkundige uw
hartritme op afstand bewaken. Vier uur na de start van het
infuus mag u weer naar huis. Zo nodig geeft de cardioloog u
een recept mee bij verandering van medicatie.
Het kan gebeuren dat het medicijn niet het gewenste effect bij
u heeft. In dat geval kan de arts beslissen om een elektrische
cardioversie (met elektrische stroom) te laten verrichten. Deze
beslissing zal worden genomen nadat het medicijn is gegeven.
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0299 457 001

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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