Weer naar huis na een Angio-Seal
Inhoudsopgave
Klik op het onderwerp om verder te lezen.
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U heeft een hartkatheterisatie of een dotterbehandeling gehad. De lieswond is afgedicht met een
Angio-Seal. Dit is een soort plugje, dat op de insteekplaats is aangebracht en het gaatje in de slagader
afsluit.

Naar huis
De cardioloog bespreekt met u wanneer u weer naar huis mag. Als u naar huis gaat, adviseren wij u
rekening te houden met de volgende leefregels:
 Op de dag van ontslag mag u niet autorijden.
 De eerste 3-4 dagen na ontslag is het verstandig om niet zwaarder te tillen dan 5 kg.
 De eerste 3-4 dagen na ontslag mag u niet persen tijdens uw bezoek aan het toilet.
 U mag thuis alleen douchen. Vermijd een bad gedurende 3-4 dagen of totdat de huid volledig
genezen is. Dit in verband met gevaar op infectie.
 De pleister kunt u de volgende dag verwijderen. Maak hierna de huid schoon met water en milde
zeep. Droog het voorzichtig af en plak eventueel een nieuwe pleister tot de huid volledig genezen is.
 De patiëntenkaart moet u 90 dagen bij u houden.
Het is normaal dat u een kleine zwelling en/of lichte gevoeligheid in de lies kan hebben.

Complicaties
Zoals bij bijna alle onderzoeken en ingrepen kunnen er complicaties optreden. Neem contact op met
de huisarts als:
 U koorts krijgt (38°C of hoger).
 De lies erg gevoelig/pijnlijk is.
 Er een zwelling in de lies optreedt.
 De lies rood verkleurt en erg warm aanvoelt.
 Uw been gevoelloos of pijnlijk aanvoelt.
 U huiduitslag heeft.
 De insteekopening in de lies gaat nabloeden.

U moet onmiddellijk 112 bellen als de volgende verschijnselen voordoen:
 De wond in uw lies hevig gaat bloeden. Hieronder wordt verstaan dat het bloed met krachtige, snelle
stoten uit de lies komt. Dit kan betekenen dat u een slagaderlijke bloeding heeft. U heeft dan snel
medische hulp nodig.
 Als er ineens een grote zwelling in de lies ontstaat. Het lijkt dan of er een groot ei op de lies ligt. Dit
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kan ook betekenen dat een slagader onderhuids is gaan bloeden. Ook hierbij is zo snel mogelijk
medische hulp nodig.
Rijd niet zelf naar het ziekenhuis! Ambulancepersoneel kan u bij deze verschijnselen het beste helpen.
Wat u zelf moet doen bij deze verschijnselen:
1. Laat iemand in uw directe omgeving het alarmnummer 112 bellen of bel zelf als er niemand thuis is.
2. Ga plat liggen, bijvoorbeeld op de grond, een bed of bank.
3. Probeer de bloeding onder controle te krijgen door met 2 vingers boven de insteekplaats krachtig te
drukken (indien mogelijk door iemand anders).

Tot slot
Wij hopen dat u na het lezen van deze folder antwoord heeft gekregen op eventuele vragen. Mocht u
nog vragen of onduidelijkheden hebben, dan kunt u altijd terecht bij de verpleegkundigen van uw
afdeling.
Zie voor meer informatie:
www.etz.nl
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