PIJN
VERLICHTEN,
LEVEN
HERSTELLEN

U krijgt een
permanent
neurostimulatiesysteem

Innovating for life.
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Tijdens de operatie wordt een
permanente neurostimulator
onder uw huid geplaatst. Deze
neurostimulator zorgt voor continue
pijnverlichting.
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Een neurostimulatiesysteem kiezen
dat aan uw behoeften voldoet
Als uw arts en u hebben besloten dat neurostimulatie

neurostimulatie hebt gebruikt.

geschikt voor u is, helpt hij of zij u met uitzoeken welk

Medtronic verschaft diverse opties in leads (geleidingsdraden)

neurostimulatiesysteem het beste voor u is. Zo'n besluit hangt af

plus oplaadbare en niet-oplaadbare neurostimulatiesystemen

van verschillende factoren, zoals de instellingen van uw tijdelijke

van verschillende grootte.

neurostimulator en hoe lang u elke dag tijdens de proefperiode
Neurostimulatiesystemen zijn zodanig ontworpen dat ze
meerdere jaren meegaan zonder dat vervanging nodig is.
Een neurostimulator moet vervangen worden als de batterij

De neurostimulator genereert lichte
elektrische prikkels die vanaf het
apparaat via geïsoleerde draadjes
(de "geleidingsdraden") naar uw
wervelkolom lopen.

leeg is. Sommige neurostimulatoren hebben
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gebruik.

Na de implantatie stelt uw arts de
neurostimulator in op uw behoeften
zodat de pijnverlichting zo optimaal
mogelijk is.

oplaadbare batterijen, andere nietoplaadbare batterijen.
De levensduur van de
batterijen is afhankelijk van
het model en het individuele
De levensduur van batterijen van
oplaadbare neurostimulatoren is 9 jaar.
Vraag uw arts om nadere informatie.
Voor het vervangen van geïmplanteerde onderdelen van uw
neurostimulatiesysteem is een operatie nodig.

Medtronic biedt
diverse opties in
leads en oplaadbare
en niet-oplaadbare
neurostimulatiesystemen
van verschillende grootte.
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Belangrijke informatie over uw
Medtronic-neurostimulator
Wanneer u uw dagelijkse leven hervat, zijn er enkele dingen die
u moet weten over het gebruik van huishoudelijke apparaten en
elektronische apparatuur in de buurt van uw neurostimulator.

Programmeerapparaat voor patiënten
Houd uw programmeerapparaat niet boven een ander
geïmplanteerd apparaat (bijvoorbeeld een pacemaker,
een defibrillator, een andere neurostimulator). Het regelapparaat
kan de werking van andere apparaten onbedoeld veranderen.

Door welk soort activiteiten kan de
geleidingsdraad beschadigd of verplaatst
worden?
U dient zich er van bewust te zijn waar uw geleidingsdraad

Veelgestelde
vragen
Zijn er complicaties waarvan ik me bewust
moet zijn?
Net als bij andere implantaten kan er een infectie ontstaan.
De geleidingsdraad, het verlengsnoer of de neurostimulator kan
zich in het lichaam verplaatsen of zich door de huid heen werken.
Er kunnen ongewenste veranderingen in stimulatie ontstaan.
Ook kunnen de geïmplanteerde materialen een allergische reactie
of een reactie van het afweersysteem veroorzaken.
Uw neurostimulatiesysteem kan onverwacht uitvallen doordat

Veelvuldig aanraken van onderdelen

de batterij leeg is of om een andere reden. Dit soort voorvallen,

Manipuleer niet met of wrijf niet over uw neurostimulatiesysteem

onder meer ook kortsluiting of een open elektrisch circuit, breuk

door de huid heen. Door dit soort handelingen kan het systeem

van een geleidingsdraad of van het isolatiemateriaal, zijn niet te

beschadigd raken, een geleidingsdraad losraken, de huid

voorspellen.

geplaatst is en eraan te denken bij welke bewegingen er
krachten worden uitgeoefend op de draad of de hechtingen
die de neurostimulator op zijn plaats houden. De voornaamste
oorzaak van het losraken van geleidingsdraden zijn bepaalde of
onverhoedse of herhaalde bewegingen.
Lichaamsbeweging en andere activiteiten moeten voorzichtig
worden uitgevoerd. Door overmatig of herhaaldelijk buigen,
draaien, springen of rekken kan de geleidingsdraad verschuiven
of breken.
Een geleidingsdraad kan ook breken door bewegingen van
dichtbij gelegen botstructuren en gewrichtsbanden. De
draden zijn gemaakt van flexibele en duurzame materialen,
maar desondanks onderhevig aan slijtage. Daardoor kunnen
schijnbaar onschadelijke of herhaalde bewegingen na verloop
van tijd onzichtbare beschadiging veroorzaken, waardoor de
geleidingsdraad uiteindelijk breekt. Bij dergelijke beschadigingen
kan een operatie nodig zijn om de geleidingsdraad te vervangen.

eroderen of stimulatie op de implantatieplaats ontstaan. Als u
een oplaadbare neurostimulator hebt, kan door manipulatie uw
apparaat ook worden omgedraaid, waardoor het niet meer kan
worden opgeladen.
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Kan ik scubaduiken of een hyperbare kamer
binnengaan?
Duik niet dieper dan 10 meter en ga geen hyperbare kamer in
waar de druk hoger is dan 2,0 atmosfeer absoluut (ATA). Als u
deze grenzen overschrijdt dan kan het neurostimulatiesysteem

Kan ik per vliegtuig reizen?

beschadigd raken. Voordat u gaat duiken of gebruik maakt van

Ja. Uw neurostimulator wordt niet gestoord door een vlucht met

effecten van hoge druk op uw neurostimulator zijn.

een hyperbare kamer moet u met uw arts bespreken wat de

een vliegtuig.

Hoe weet ik of mijn neurostimulator wel goed
werkt? Wat gebeurt er als de batterij leeg raakt?
Wanneer moet ik contact opnemen
met mijn arts over mijn
neurostimulatiesysteem?
Raadpleeg uw arts als u:
•• meer of ongewone pijn voelt.
•• veranderingen bemerkt in de kwaliteit van uw stimulatie of als
u geen stimulatie meer voelt.
•• uw stimulatie vaker moet verhogen dan normaal.
•• bemerkt dat het stimulatiepatroon verandert.

Als u een oplaadbaar apparaat hebt, kunt u het patiëntenprogrammeerapparaat voor de patiënt gebruiken om te zien

Grote hoogte hoort geen effect op uw neurostimulator

hoeveel stroom er nog in de batterij van uw neurostimulator

te hebben. U moet echter wel rekening houden met de

en in die van uw programmeerapparaat zit. Als u een niet-

bewegingen die u bij activiteiten maakt, en ervoor zorgen dat

oplaadbare neurostimulator hebt, kan uw arts u bij uw

er niet te veel kracht wordt uitgeoefend op uw geïmplanteerde

Wees voorzichtig wanneer u veiligheidspoortjes op vliegvelden

regelmatige controlebezoeken vertellen hoe het met de batterij

neurostimulatiesysteem. Door de plotselinge trekkracht die

en diefstaldetectors (bijvoorbeeld in een winkel of een

van uw neurostimulator gesteld is. Als uw arts ziet dat de

bijvoorbeeld bij het parachutespringen ontstaat wanneer de

bibliotheek) nadert.

batterij bijna leeg is dan bespreekt hij of zij met u wanneer de

parachute opengaat, kan de geleidingsdraad losraken of breken,

Het kan nuttig zijn om de identificatiekaart van uw

neurostimulator moet worden vervangen.

waardoor een operatie nodig kan zijn om de draad te repareren

Wat moet ik doen bij de veiligheidspoortjes op
vliegvelden en diefstaldetectors?

of te vervangen.

neurostimulator te laten zien. Vraag om handmatig fouilleren.
Als veiligheidsmedewerkers een draagbare scanner gebruiken,

Kan ik nog autorijden?

Kan ik parachutespringen of aan andere
activiteiten op grote hoogte deelnemen, zoals
skiën, bergwandelen of in een sportvliegtuig
vliegen?

neurostimulator willen houden dan strikt noodzakelijk is.

Kan ik in een heet bad, een
stoomkamer of een sauna?

Als u door een veiligheidsscanner moet:

Ja, maar ga eruit als u plaatselijk warmte

•• Zet uw neurostimulator UIT.

rond uw neurostimulator voelt.

vraag dan of ze dat apparaat niet langer in de buurt van de

Ja. U moet uw neurostimulator echter wel UIT zetten voordat u
achter het stuur plaatsneemt.

•• Ga naar het midden van de scanner en loop er normaal

Is lichamelijke activiteit veilig?

doorheen.
•• Zet na het passeren van het poortje uw neurostimulator weer

De meeste activiteiten zijn veilig. U moet zich daarbij wel

AAN om de therapie te hervatten.

houden aan de instructies van uw arts wat betreft, werk,
lichaamsbeweging, hobby's of andere activiteiten.
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Arts indiceert patiënt voor
neurostimulatietherapie van Medtronic
Neurostimulatie

De proefperiode

De proefperiode van de neurostimulatie
ervaren en evalueren
Maak uw proefperiode een succes

U krijgt een permanent neurostimulatiesysteem

Uw permanente neurostimulatiesysteem
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