APD Infuus

(pamidroninezuur)
Interne geneeskunde

Locatie Hoorn/Enkhuizen

APD Infuus
U wordt verwacht op :
om

. uur: _______________________

Algemene informatie

Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling dagopname voor toediening van
APD (bifosfonaten) via een infuus volgens afspraak van uw specialist. De eerste
toediening zal ongeveer 4½ uur in beslag nemen en een vervolgbehandeling 2½
uur.
Op het afgesproken tijdstip mag u zich melden bij de informatiebalie in de centrale
hal van het Dijklander Ziekenhuis. U wordt dan naar de afdeling dagopname
begeleid.

Doel van het infuus

Pamidroninezuur, oftewel APD is een calciumregulerend middel: het vermindert
verlies van botmassa, dat wil zeggen dat de botafbrekende cellen (osteoclasten)
geremd worden. Hierdoor wordt verdere botontkalking voorkomen.
Indien het calciumgehalte in het bloed verhoogd is, daalt deze door APD
toediening.

Voorbereiding

U hoeft geen specifieke voorbereidingsmaatregelen te treffen.

De behandeling

Bij binnenkomst mag u, in uw gewone kleding, op bed plaats nemen. U krijgt een
venflon (soort “naaldje”) in een bloedvat op de arm of hand ingebracht, waarop een
infuus wordt aangesloten. Via een infuuspomp krijgt u, volgens de voorgeschreven
inloopsnelheid, uw medicijn toegediend.
Tijdens het infuus bent u mobiel en kunt u bijvoorbeeld gewoon naar het toilet
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lopen.
Aan het einde van de infusie wordt er gespoeld en daarna wordt het infuus
verwijderd en mag u naar huis. Uit voorzorg krijgt u een drukverbandje op de
insteekopening, dit mag u er ’s avonds af halen.

Mogelijke bijwerkingen

Een lichte temperatuurverhoging, griepachtige verschijnselen, vermoeidheid, deze
kunnen 1 à 2 dagen aanhouden.

Het vervolg

Tijdens uw verblijf krijgt u van de verpleegkundige te horen wanneer u wordt
verwacht voor uw volgende infuusbehandeling.
Bent u plotseling verhinderd meldt dit dan op tijd, liefst minimaal 1 werkdag van te
voren of uiterlijk 07.15 uur op de dag van de behandeling.
0229-257328
U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.
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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. 0229 257 500

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