Telemetriebewaking

(patienteninformatie)
Cardiologie

Locatie Hoorn/Enkhuizen

Telemetriebewaking, patienteninformatie
U heeft zojuist van de verpleegkundige
een telemetriekastje gekregen. Met dit
telemetriekastje registreren de verpleegkundigen
van de hartbewaking (de CCU) uw hartritme.
Om het bewaken van uw hartritme goed te laten
slagen, is ook medewerking van uw kant nodig.
Wilt u daarom deze informatie goed doorlezen en
de aanwijzingen opvolgen die de verpleegkundige
u geeft.
De redenen voor telemetrie observatie en registratie kunnen
verschillend zijn, bijvoorbeeld:
• U heeft hartritmestoornissen
• U krijgt medicijnen die uw hartritme beïnvloeden
• U heeft een pacemaker gekregen
• andere
reden:…………………………………………………………………………….
De arts zal u tijdens de artsenvisite uitleggen wat de reden
van telemetriebewaking bij u is.

Gebruik

Aan het telemetriekastje zitten vijf snoeren die met speciale
plakkers op uw borst bevestigd zijn. De telemetrie zendt uw
hartsignaal draadloos naar een centrale bewakingsmonitor die
op de afdeling hartbewaking staat. In het telemetriekastje zit
een batterij die regelmatig vervangen wordt.
Het kan voorkomen dat een verpleegkundige naar u toe komt
om de telemetrie te controleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneer een of meer snoeren los zijn of als de batterijen leeg
zijn. Dit kan dus ook ’s nachts gebeuren.
Zolang u telemetriebewaking heeft, mag u het kastje niet
afkoppelen. Dus ook niet als u naar het toilet gaat of als u
zich gaat wassen. Douchen met het telemetriekastje is niet
mogelijk, omdat het niet bestand is tegen water.
Wanneer u geen hartritmestoornis heeft laten zien mag
u afgekoppeld worden van de telemetrie om te douchen
wanneer de verpleegkundige op de zaal aanwezig is. Wanneer
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u wel hartritmestoornissen heeft laten zien moet hiervoor
eerst toestemming gevraagd worden bij de cardioloog /
zaalarts.
Vaak krijgt u in een bloedvat van uw arm of hand een
infuusnaald. Dit infuus gebruiken we om medicijnen toe
te dienen wanneer zich bij u hartritmestoornissen zouden
voordoen. Deze infuusnaald spuiten we twee keer per dag met
infuusvloeistof door. Dit zorgt ervoor dat de naald niet verstopt
kan raken. Wanneer de infuusnaald pijnlijk wordt/is meldt dit
dan bij de verpleegkundige!

Bereikbaarheid

Op de hartbewaking en op de afdelingen cardiologie zijn in
gang speciale antennes aangebracht om de signalen van uw
telemetrie op te vangen en door te geven aan de afdeling
hartbewaking.
De telemetrie heef bereikbaarheid over de gehele etage.
Als u de afdeling af en toe wilt verlaten, dan heeft u
daar toestemming van de arts voor nodig. U krijgt alleen
toestemming als de risico’s van hartritmestoornissen
aanvaardbaar zijn. Als u de afdeling verlaat is het belangrijk
dat u dit altijd aan uw verpleegkundige meldt, zodat de
verpleegkundige weet waar u bent als er hartritmestoornissen
optreden. Wanneer u met de telemetrie de afdeling verlaat zal
deze korte geluidsignalen afgeven.
Als u voor onderzoek de afdeling moet verlaten dan zal u altijd
begeleid worden door een verpleegkundige.

Bijzonderheden

Tijdens de visite zal de arts u vertellen of er veranderingen
zijn in uw hartritme. Ook kunt u vragen of er bijzonderheden
zijn geregistreerd wat betreft uw hartritme. Als het hartritme
langere tijd goed blijft kan het zijn dat de arts u toestemming
geeft om even van de telemetrie af te gaan om bv. te douchen
U kunt uw hartritme ook zelf bekijken op de hartbewaking.
Wanneer u dat wilt, maak dat dan kenbaar aan een
verpleegkundige.
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Beëindiging

Wanneer de arts beslist dat de registratie van uw hartritme
niet meer nodig is, verwijderen we het kastje met de snoertjes
en de plakkers. De infuusnaald heeft u dan waarschijnlijk niet
meer nodig.

Vragen

Deze folder is niet ter vervanging van, maar ter ondersteuning
van de mondelinge informatie die u heeft ontvangen.
Heeft u nog vragen, stel ze dan gerust. De arts of de
verpleegkundigen wil uw vragen graag beantwoorden.
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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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