Patiënteninformatie

Telemetrie op de afdeling
Uw arts heeft in overleg met u besloten dat u een telemetrie krijgt. Dit is een draagbare zender die door middel van
elektrodes aan uw borst is bevestigd. Via deze zender hebben de verpleegkundigen op de CCU een monitorbeeld van
uw hartritme. Zo kan uw hartritme nauwkeurig in de gaten worden gehouden, terwijl u toch mobiel blijft.
Het monitorbeeld wordt elke dag beoordeeld door de cardioloog. Deze bepaalt ook wanneer de telemetrie er weer af
mag.
Makkelijk meedragen
Het voordeel van telemetrie is dat u gewoon rond kunt wandelen terwijl u toch onder monitorcontrole staat.
Het zendertje kunt u gemakkelijk meedragen in een zak van uw kleding, pyjama of ochtendjas. Tevens zijn speciale
draagzakjes aanwezig. Deze kunt u verkrijgen bij de verpleegkundige op de afdeling.
Beperkingen
Er zitten echter ook beperkingen aan het dragen van de telemetrie. De zender heeft een beperkt bereik. Het bereik
beslaat de afdelingen A2, gedeeltelijk op de B2 (kamers 11 t/m 17), C2 en D2 (inclusief de veranda).
Buiten deze grenzen bent u buiten bereik voor de monitorontvangst. Mocht u toch, om wat voor reden dan ook, van
de afdeling af moeten, dan dient u dit te melden bij de verpleging.
Niet douchen, huidirritaties
In de periode, dat u aan de telemetrie aangesloten bent, kunt u niet douchen. Het apparaat mag niet in aanraking
komen met water.
De elektrodeplakkers kunnen huidirritaties geven als ze lang op dezelfde plek zitten.
De plakkers dienen één keer per week verschoond en verzet te worden. Bespeurt u, ondanks dat, irritatie van de
plakkers in de vorm van jeuk of een branderig gevoel, meldt u dit dan aan de verpleegkundige.
Het kan gebeuren dat wij u moeten storen voor het verwisselen van de batterijen of het opnieuw vastzetten van
losgeraakte elektrodes. Helaas kan dit ook gebeuren als u slaapt. Wij kunnen dit niet voorzien.
Daarvoor bij voorbaat onze excuses.
Wij hopen dat we door middel van dit bulletin u van voldoende informatie hebben voorzien. Heeft u nog vragen, wendt
u zich dan tot de verpleegkundige op de afdeling.
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