Information til patienter der skal have
skiftet pacemakerbatteri - ambulant
Det er nu aktuelt for dig at få skiftet batteri i din pacemaker.
Forberedelse
Vi vil bede dig om at få taget blodprøver på det nærmeste hospital eller hos din egen læge 1 uge før
batteriskiftet.
Hvis blodprøverne mod forventning ikke er i orden, vil du blive kontaktet af os.
Du skal faste fra kl. 03:00. Du må gerne drikke vand og saft indtil kl. 07:00 (ingen mælk). Herefter må
du heller ikke ryge eller tygge tyggegummi.
Du skal tage din sædvanlige morgenmedicin - undtagen de vanddrivende tabletter.
Det er vigtigt, at du tager et bad om morgenen på operationsdagen.
Du bedes møde hos sygeplejerskerne hjertemedicinsk ambulatorium, 6. etage,
Regionshospitalet Viborg.
Når du kommer i ambulatoriet, vil du få en seng på en stue. En sygeplejerske vil herefter tage EKG
(elektro-kardiogram), måle temperatur, blodtryk og puls.
Du får lagt en plastickanyle i en blodåre på håndryggen. Eventuel hårvækst på brystkassen og armhuler barberes væk på den side, hvor din pacemaker ligger.
Umiddelbart før batteriskiftet får du smertestillende tabletter. Du vil også få penicillin for at forebygge
infektion.
Batteriskiftet
Du bliver lokalbedøvet og vasket af med farvet sprit. Der åbnes omkring det ar, du har i forvejen.
Batteriet tages ud, og ledningerne kobles fra. Ledningerne sættes i et nyt batteri, som lægges tilbage i
"lommen". Underhud og hud sys sammen igen. Der lægges plaster over såret.
Du går udleveret et ny pacemakerkort.
Efter batteriskiftet
Når du er tilbage på stuen, vil du få målt blodtryk og puls. Herefter testes pacemakeren.
Du går noget at spise og drikke.
Personalet ser jævnligt til forbindingen for at observere evt. blødning.
Du må ikke køre bil den første uge efter operationen. Hvis ikke andet er aftalt og der ikke er blødning
fra operationssteddet, må du tage hjem efter 1-3 timers observationsted.
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Efterforløbet derhjemme
Hvis du får smerter i såret, kan du tage Pinex som smertestillende medicin. Pinex er det samme som
Panodil og Pamol.
Forbindingen over såret skal sidde på i 4 dage. Undgå at gøre forbindingen våd. På 4. dagen må
forbindingen fjernes, og du kan bade, som du plejer.
Trådene fjernes efter 10 dage hos din egen læge.
Kvinder bør anvende BH den første måned efter batteriskiftet.
Vær opmærksom på rødme, hævelse eller ømhed ved såret.
Du skal også være opmærksom på, om du får feber. Kontakt da din egen læge eller Hjertemedicinsk
Ambulatorium.
Bevæg fingre og underarm for at modvirke hævelse. Der er ingen restriktioner eller påbud med hensyn
til daglige aktiviteter, gymnastik-udfoldelser eller lignende.
Spørg bare
Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at ringe til os på telefon 7844 8210 mellem
klokken 8 og 15.
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