Telemetrie
op het Observatorium en de afdeling
Spoedeisende Hulp

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

Bewaking van het hartritme via
telemetrie
Om uw hartritme te controleren maakt u gebruik van een telemetriezender. Via plakkers op uw borst en buik bent u aangesloten op een
zender die u bij u draagt. Met dit systeem wordt uw hartritme continu
bewaakt. Op de afdeling waar u ligt is uw hartritme continu zichtbaar
op een monitor en op de zender.
De zender werkt op een batterij. De verpleegkundige vervangt deze
batterij regelmatig. De verpleegkundigen zien op de monitor
wanneer de batterij (bijna) leeg is.
De cardioloog bepaalt hoelang uw hartritme bewaakt moet worden
en ook wanneer u (onbewaakt) mag douchen.
Hieronder leest u hoe u de telemetriezender zo goed mogelijk
gebruikt.

Richtlijnen






De telemetriezender is kwetsbaar. Wij vragen u er zorgvuldig
mee om te gaan. De zender mag niet nat worden. U kunt er niet
mee douchen.
Als u op een telemetriezender bent aangesloten, vragen wij u de
deur van het toilet en de douche niet op slot te doen.
Een goede manier om de zender te dragen is in een speciaal
tasje. U mag de zender niet los meedragen.
De zender heeft een beperkte reikwijdte en werkt via wifi.
Binnen de afdeling Observatorium kunt u zich vrij bewegen.








Als u de afdeling wilt verlaten moet u dit altijd eerst overleggen
met de verantwoordelijke verpleegkundige, die u precies kan
vertellen tot hoever u van de afdeling kunt gaan.
Op de Spoedeisende Hulp kunt u op uw kamer of in de
wachtkamer vrij bewegen. Als u deze ruimte wilt verlaten moet u
eerst overleggen met de verantwoordelijke verpleegkundige.
Als er door een storing geen wifi beschikbaar is zult u worden
aangesloten aan de vaste hartbewaking op de kamer. U kunt
dan, tijdelijk, niet vrij bewegen over de afdeling.
Het kan zijn dat zich een technische storingen voordoet aan de
zender. Dit komt bijvoorbeeld doordat een plakker of kabel loszit
of doordat een batterij niet goed werkt. Deze storingen hebben
dus niets te maken met uw hart.
Ook deze storingen worden op de monitor geregistreerd, waarna
een verpleegkundige deze storing zal verhelpen. Als er één
plakker of kabeltje los zit, wordt uw hartritme nog steeds
geregistreerd.
Als uw huid geïrriteerd raakt door de plakkers, kunt u de
verpleegkundige vragen andere plakkers aan te brengen.
Pijnklachten moet u altijd doorgeven aan de verpleegkundige.
Op de telemetrie is niet alles te zien. De verpleegkundige kan dit
dan melden aan de cardioloog en eventueel actie ondernemen.

De verpleegkundigen van uw afdeling zijn graag bereid verdere
uitleg te geven.

Tot slot
Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder? Stel ze gerust aan
de verantwoordelijke verpleegkundige.

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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