Abcesdrain opspuiten

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Binnenkort wordt uw abcesdrain opgespoten. In deze folder leest u
hier meer over.

Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek kan bekeken worden of de drain op de goede
plek zit.

Voorbereiding
Wij raden u aan om op de dag van het onderzoek gemakkelijk
zittende kleding te dragen.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.

Het onderzoek
Dit onderzoek wordt gedaan door een radioloog en een
radiodiagnostisch laborant. Afhankelijk van de plek van de drain ligt
u op uw rug of buik op de behandeltafel.

De pleister waarmee de drain vast zit worden losgemaakt. De
opvangzak wordt verwijderd. Vervolgens wordt via de drain
contrastmiddel ingespoten. Dit kan gevoelig zijn. Vervolgens worden
röntgenfoto’s gemaakt.
Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt de opvangzak aangesloten op de drain.
Ook wordt een nieuwe pleister op de insteekopening geplakt.
U krijgt de uitslag bij uw behandelend arts.

Tot slot
Als u verhinderd bent voor de behandeling, wilt u dit dan zo
snel mogelijk bellen naar de afdeling Radiologie? De
opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt
worden.
Ook als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u
naar de afdeling Radiologie bellen, tel. (078) 654 71 90. Dat kan van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 - 16.30 uur.
Meer informatie over het Albert Schweitzer ziekenhuis en de
verschillende onderzoeken en behandelingen kunt u vinden op onze
website www.asz.nl
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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