Patiënteninformatie

Pulmonaal Vene Ablatie
PVI CRYO
De cardioloog heeft met u besproken dat u in
aanmerking komt voor een PVI CRYO ablatie
procedure.
U bent bekend met boezemfibrilleren en het doel
van deze behandeling is deze hartritmestoornis te
stoppen. Boezemfibrilleren onstaat vaak in het
gebied rondom de longaders, dat zijn de 4
bloedvaten van de longen die uitmonden in de
linkerboezem van het hart. Tijdens deze
behandeling zal de cardioloog d.m.v. bevriezing
(CRYO) het gebied rondom deze bloedvaten
behandelen. Dit doet de cardioloog door het
plaatsen van een ballonnetje in de linkerboezem van
uw hart. Hij blaast dit op en koelt het tot een
temperatuur van -50 graden. Er ontstaat dan
littkekenweefsel, wat ervoor zorgt dat de
prikkelgeleiding geblokkeerd wordt.
Boezemfibrilleren wordt daardoor voorkomen.

N.B: Indien u deze medicatie niet volgens
voorschrift heeft ingenomen, kan de behandeling
niet doorgaan! Het risico op complicaties is voor u
dan te groot. Mochten er problemen zijn met de
inname van deze medicijnen, bespreekt u dit dan dit
s.v.p. tijdig met de ICD-verpleegkundige.
Dag van behandeling
Nuchter na 00.00 uur als u vóór 10.00 uur wordt
opgenomen;
Licht ontbijt (twee beschuiten met jam en thee)
als u ná10.00 uur wordt opgenomen;
Dag van behandeling niet insmeren met
bodylotion, daar ECG-stickers dan niet plakken;
Geen nagellak op vingernagels;
INR laten prikken, voordat u naar de afdeling
gaat. (Lab formulier ophalen bij receptie);
Infuus prikken op verpleegafdeling;
Hartfilmpje (ECG) laten maken op
verpleegafdeling.

Hieronder de belangrijkste zaken op een rij.
Antistolling
Indien u medicatie gebruikt waarvoor u naar de
trombosedienst gaat, dient u deze medicatie ten
minste 6 weken voorafgaande aan de behandeling in
te nemen volgens normale dosering. Het gaat dan
om:
acenocoumarol (Sintrom Mitis)
fenprocoumon (Marcoumar)
Ook NOAC of DOAC moet u doorgebruiken, zo óók
innemen op de ochtend van de ablatiebehandeling.
Onder NOAC of DOAC wordt verstaan:
apixaban (Eliquis);
dabigatran (Pradaxa);
rivaroxaban (Xarelto);
edoxaban (Lixiana).

Contra indicaties
U komt (tijdelijk) niet in aanmerking voor een PVI
Cryo ablatie als u:
overgevoelig bent voor Heparine;
infecties heeft met koorts;
recent (< 12 weken) een hartinfarct heeft
gehad.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met de
ICD-verpleegkundige.
Telefonisch spreekuur:
Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag)
tussen 11.00-12.00 uur.
Telefoonnummer: (076) 595 30 36

6638/0618

Email: ICDverpleegkundigen@amphia.nl
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