
Aðstandandi:  Nafn    Kt:   Tenging   Sími/Gsm

Komudagur á Hjartagátt Sími á Dagdeild hjartagáttar er 543 8091 og á Hjartagátt 543 2050

Mætið á deild 10-D Hjartagátt (dagdeild v/Hringbraut) þann                kl.          að morgni aðgerðardags.

Fyrir aðgerð:

• Farið í sturtu heima. 

• Fastið frá kl. 24 á mat og frá kl. 04 á vökva.

• Takið morgunlyfin með smá vatnssopa heima, á aðgerðamorgni.

• Takið ekki inn sykursýkis-, þvagræsilyf eða Kóvar:

• Takið lyf með ykkur að heiman fyrir aðgerðadaginn og daginn þar á eftir.

• Ef þú ert á Kóvar, (Pradaxa,Xarelto) byrjið þá daginn eftir rannsókn/aðgerð á sama skammti og áður.

• Ef þú ert á Glucophage byrja á 3ja degi eftir hjartaþræðingu/víkkun.

• Takið af hálsmen og hringa af fingrum og skiljið verðmæti eftir heima.

• Hreinsið allan farða af andliti.

• Hafið með ykkur inniskó og tannbursta ef gist er yfir nótt. 

• Gott er að hafa með sér eitthvað til afþreyingar eins og t.d. bók eða útvarp.

• Boðið er upp á samloku, ávexti og safi eftir rannsóknina.

• Sjálfsagt er að vera með farsíma en vinsamlegast hafið hann lágt stilltan.

Amplatzer/Brennsla vegna gáttatifs /Hjartaþræðing/Gangráðsísetning eða boxaskipti /Rafkerfi, hjarta rannsókn og brennsla

LSH/060313

• Fyrir þá sem hætta á Kóvar tímabundið er ráðlagt að mæla INR 3-5 dögum eftir rannsókn/aðgerð
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