Injectie voor operatie onder lokale verdoving

Belangrijk: neem deze folder mee als u opgenomen wordt zodat
eventuele onduidelijkheden met u kunnen worden besproken!

Injectie voor operatie onder lokale verdoving
Inleiding
U krijgt een injectie ter verdoving van weefsels, zodat een operatieve ingreep kan worden
uitgevoerd. Deze injectie gebeurt met verdovingsvloeistof. De verdoving werkt na enkele minuten
en houdt enkele uren aan.

Informatie over (de bijwerkingen van ) de gebruikte
injectievloeistof
Verdovingsvloeistof: hiervoor wordt in het algemeen bupivacaïne (marcaïne) gebruikt. De
werkingsduur is afhankelijk van de dosering. Bijwerkingen bij lokale verdoving zijn zeer zeldzaam
en treden met name op indien de vloeistof per ongeluk in een bloedvat wordt ingespoten.

Ingreep onder lokale verdoving
De informatie en instructies ten aanzien van de ingreep die u zal ondergaan vindt u in de, voor die
ingreep specifieke, bijgevoegde informatiefolder. Sommige delen van die informatie zijn voor u
echter niet van toepassing omdat u onder lokale verdoving geopereerd gaat worden. Hieronder
treft u de informatie die in uw geval van toepassing is en de betreffende informatie uit de andere
folder vervangt; de rest van de informatie uit de andere folder blijft wel voor u van toepassing.

Anesthesie
De anesthesioloog van de betreffende operatielocatie zal geen consult met u voeren. U dient uw
eigen medicatie gewoon door te gebruiken.

De dag van de operatie





Eten/drinken: u mag gewoon eten en drinken.
Opname: u meldt zich op het afgesproken tijdstip in de kliniek. Vanuit de wachtkamer wordt u
begeleid naar de voorbereidingsruimte. De orthopedisch chirurg komt bij u langs.
Operatie: u wordt naar de operatiekamer gebracht. Er vindt een laatste controle plaats met het
hele operatieteam. Na desinfectie wordt het gebied van de operatie verdoofd, waarna de
operatie wordt uitgevoerd.
Na de operatie: u wordt naar de voorbereidingsruimte teruggebracht. U krijgt een ontslagbrief
mee waarop de belangrijkste informatie over de operatie en nabehandeling staat vermeld.

Nabehandeling


Vervoer naar huis: dient u zelf te regelen, waarschijnlijk kunt u niet zelf autorijden.

Spoed
Redenen om met spoed contact op te nemen kunnen zijn:

een nabloeding,

onhoudbare pijn en/of

tekenen van infectie (koorts),

onbelastbaarheid van het geopereerde ledemaat,

zwelling en/of

uitvloed van troebel vocht/pus).
U kunt te allen tijde (24/7) contact opnemen via 06 – 3050 2133. U wordt eerst geholpen door een
assistent. Zo nodig wordt een arts-assistent of medisch specialist ingeschakeld.

Literatuur
http://www.farmacotherapeutischkompas.nl/preparaatteksten/b/bupivaca%C3%AFne.asp.

Gegevens kliniek
BeterGezond Klinieken
Website: www.betergezond.net
Postadres: Kromgouw 78,
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