Iontoforese

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie

Iontoforese is een techniek waarbij door de huid (transdermaal) medicatie wordt toegediend met behulp van
stroom. Het doel van deze behandeling is om de medicatie zo dicht mogelijk bij de aangedane plaats te laten
komen. Afhankelijk van uw situatie kan een combinatie van verschillende medicamenten worden gebruikt.
Dit leidt meestal tot pijnvermindering en een verbetering van de doorbloeding.

Voorbereiding

Voor deze behandeling is geen speciale voorbereiding nodig. De behandeling vindt één keer per week plaats
gedurende een aantal weken achter elkaar.

Belangrijk

Meld het volgende aan ons vóór de behandeling:
een (mogelijke) zwangerschap;
een pacemaker of ICD.

•
•

De behandeling

U neemt plaats op een bed of stoel. Uw huid wordt eerst ontvet met alcohol. De medicatie wordt op een
soort pleister met een dunne spons gespoten en op de pijnlijke plaats geplakt. De tweede pleister wordt
op ongeveer 10 cm van de eerste pleister geplakt.Vervolgens worden de elektrodes aan de pleisters
vastgemaakt en het apparaat aangezet. U kunt prikkeltjes of kriebeltjes voelen. Als de behandeling te
pijnlijk is, wordt de standaardinstelling lager gezet.

De duur van de behandeling

Normaal gesproken duurt de behandeling 20 minuten. Hij duurt iets langer als we de instellingen tussentijds
moeten aanpassen.

Na de behandeling

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis. Bij gebruik van het medicijn ketanest kunt u wat
slaperig of suf worden. U mag daarom na behandeling met ketanest niet zelf aan het verkeer deelnemen.
U kunt het best iemand meenemen die u naar huis brengt.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

• duizeligheid;
• misselijkheid;
• slaperigheid;
• hoofdpijn;
• roodheid of uitslag op de plek van de elektrodes.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

