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Mijnheer, Mevrouw,
U bent opgenomen op de dienst neurochirurgie en neus,- keel,- en oorziekten (NKO).
Wellicht ondergaat u binnenkort een heelkundige ingreep. Onze zorg is in de eerste
plaats erop gericht om uw verblijf zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
In deze brochure vindt u algemene informatie over de meest gebruikte medicatie. Als
u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw
behandelend arts of met het verpleegkundig personeel.

Niveau 1: Thuismedicatie
U mag uw thuismedicatie zonder tegenbericht terug innemen vanaf de dag na uw
operatie. Bloedverdunners en pijnmedicatie mag u pas innemen na goedkeuring van
de arts.

Niveau 2: Medicatie die de verpleegkundigen in opdracht
van de arts kunnen geven
• bij pijn:			
Dafalgan forte, Dafalgan codeïne
				(bruistablet of tablet)
• bij braakneigingen of braken:

Litican, Motilium

• bij maaglast:			Riopangel
• bij keelpijn:			

gorgelen met Amylocaine, 4x/dag

• mondverzorging:		 Corsodyl
• bij irritatie van ader (na infuus): Reparilgel (aan de huidirritatie)
• bij hoest:			

Romilarsiroop of Sinecod bij diabetici

• slaapmedicatie:			Zolpidem
• bij stoelgangproblemen:		
				

Wylaxine, 2 tabletten ‘s avonds. Geen effect?
Dan volgende dag klein (fosfaat)lavement.

• bij diarree:			
				

Imodium (smelttablet), startdosis 2 tabletten.
Nadien elke keer 1 tablet bij losse stoelgang.

• bij verkoudheid:		

dampen met menthol in alcohol

• bij niezen:			

Clarinase Repetab

• bij hoge bloeddruk >18cm hg:

Adalat

Niveau 3: Medicatie na een anesthesie
De eerste 24 uur na een heelkundige ingreep is de anesthesist verantwoordelijk voor de
pijnbehandeling. Ook thrombexinekousen en Fraxiparine vallen onder zijn bevoegdheid.
Thrombexinekousen bevorderen de bloedsomloop in de benen en voorkomen zo
phlebitis en trombose.

Niveau 4: Specifieke medicatie enkel op doktersvoorschrift
(meestal door een chirurgische ingreep)
1.

Pijnstiller
Intraveneus (via de bloedbaan)
•
Perfusalgan  
•
Taradyl (nsaid = niet-steroidaal anti-inflammatoir geneesmiddel
= ontstekingsremmend en ontzwellend)
•
Contramal
Intramusculair (via inspuiting in de bil)
•
Dipidolor
•
Dolantine
•
Diclofenac (nsaid)
Oraal (via de mond)
•
Feldene Lyotabs (nsaid) - (smelttablet)
•
Myolastan (spierontspannend)
Via de huid
•
Durogesicklever
•
Transtecklever

2.

Antibiotica (= infectieremmend en infectiebehandelend)
Intraveneus (via de bloedbaan)
•
Zinacef
•
Cefazoline
Oraal (via de mond)
•
Zinnat (in te nemen na de maaltijd)
•
Duracef

3.

Corticoiden (= ontzwellend)
Intraveneus (via de bloedbaan) of intramusculair (via inspuiting in de bil)
•
Solu-medrol
•
Solu-cortef
•
Synacten-depot
Oraal (via de mond)
•
Medrol tablet

4.

Bij misselijkheid en braken
Intraveneus (via de bloedbaan) of intramusculair (via inspuiting in de bil)
•
Litican
•
Zofran

Oraal (via de mond)
•
Motilium (smelttablet)
•
Riopangel: vermindert de hoeveelheid zuur en vormt een
		
beschermende laag op de maagwand.
5.

Tromboseremmer
Subcutaan (onderhuids)
•
Fraxiparine

6.

Premedicatie (ongeveer één uur voor de operatie)
Oraal (via de mond)
•
Temesta Expidet: kalmerend

BELANGRIJK:
Als u denkt dat de aangeboden medicatie niet correct is, vragen wij u om dit te
melden aan de verpleegkundige vóór u de medicatie inneemt.

