Na een Pace Maker (PM) implantatie/verwisseling
Informatie voor patiënten
Inleiding

Contact

U heeft in het academisch ziekenhuis Maastricht (azM)
een PM implantatie ondergaan of uw PM is verwisseld.
In deze folder informeren wij u waar u thuis op moet
letten.

Tijdens kantooruren kunt u terecht bij de:
ICD/PM verpleegkundige T: 043-387 65 43, vragen naar
sein 4793.
Hart en Vaat Centrum T: 043-387 27 27.

Waar moet u rekening mee houden
na ontslag?

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met
de Eerste Hart Hulp (EHH) T: 043-387 78 92 of met
de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis bij u
in de buurt. Ook kunt u uw eigen huisarts bellen.

• Drie dagen na de implantatie mag u de pleister
verwijderen en mag u weer douchen. Er hoeft dan
geen pleister meer op de wond.
• Let bij de wond op tekenen van ontsteking:
roodheid, abnormale zwelling, warmer aanvoelen,
vochtverlies uit de wond en toename van pijn.
Bloeduitstortingen zijn normaal en verdwijnen
spontaan, soms pas na enkele weken. De wond
wordt gehecht met een onderhuidse, oplosbare
hechting, de laatste hechting wordt bij uw volgende
poliklinische controle verwijderd.
• Doe het een beetje rustig aan, bespreek met uw
cardioloog wanneer u weer kunt gaan werken.
• Als er een nieuwe lead/draad is ingebracht mag u
gedurende twee maanden de arm aan de
geïmplanteerde kant niet boven schouderhoogte
optillen, niet naar achteren strekken en geen
extreme bewegingen maken of zware dingen dragen.

Wanneer neemt u contact op?

231171-0613

Als:
1. de wond tekenen van ontsteking vertoont;
2. uw lichaamstemperatuur stijgt boven de 38 graden
zonder dat daar een oorzaak voor aan te wijzen is
en de wond een toegenomen zwelling vertoont.
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