Iontoforese
In overleg met u, is er een afspraak gemaakt bij Nocepta voor een iontoforesebehandeling.
Hieronder leest u wat deze behandeling inhoudt.
Het is goed u te realiseren, dat uw persoonlijke situatie af kan wijken van de informatie in deze folder.
Wat is iontoforese?
Iontoforese is een vrijwel pijnloze behandeling waarbij medicatie door de huid wordt toegediend en
met stroom door het aangedane lichaamsdeel wordt getransporteerd. Het doel van de iontoforese
behandeling is het geven van pijnreductie.
Belangrijk
Neem ( ook voor een volgende behandeling ) contact op met Nocepta als een van de onderstaande
zaken op u van toepassing is en u deze nog niet heeft besproken met de pijnspecialist. Deze informatie
kan belangrijk zijn voor uw behandeling:

U bent (mogelijk) zwanger.
Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende medicijnen, die mogelijk
schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

U bent overgevoelig voor verdovingsmiddelen ( Marcaine), hormoonpreparaten
(Dexamethason), Catapresan ( Clonidine) of Ketamine.

U heeft een bijniertumor.

U heeft last van hartritmestoornissen.

U heeft een pacemaker.

U heeft een metalen prothese.

U bent geopereerd aan de okselklieren.
Voorbereiding

U mag van tevoren eten en drinken, u hoeft niet nuchter te zijn.

U kunt uw medicatie gewoon innemen, tenzij de pijnspecialist andere afspraken met u heeft
gemaakt

Na de behandeling mag u de rest van de dag niet actief deelnemen aan het verkeer. Regel
daarom van tevoren dat iemand u naar huis brengt.

Draag makkelijk zittende kleding.
De behandeling
De behandeling vindt plaats in de behandelkamer van Nocepta.
U kunt zich melden bij Nocepta in de ontvangstruimte, waarna u wordt opgehaald door de
pijnconsulent.
U neemt plaats in de behandelstoel. De huid wordt zo nodig ontsmet, waarna een plaatje ( electrode)
en een medicijnpleister op de huid worden geplakt. Door een klein stroompje door de medicijnpleister
te voeren, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in het lichaam opgenomen. Tijdens de
behandeling kan de huid onder de pleister prikkend of branderig aanvoelen. Na de behandeling wordt
op de plaats van de medicijnen een verzachtende zalf aangebracht.
Behandelingsduur
De behandeling duurt 6 minuten.
Na de behandeling
Na de eerste behandeling verblijft u indien nodig nog 30 minuten op de aftercare-ruimte, om te
beoordelen of er bijwerkingen optreden. Als er geen bijwerkingen optreden mag u naar huis.
Heeft u van uw pijnspecialist medicatie of een TENS – apparaat voorgeschreven gekregen, dan blijft u
deze tijdens de iontoforese behandeling doorgebruiken.

Resultaat
Het resultaat kan op zijn vroegst na meerdere behandelingen verwacht worden.
Na een proefperiode van vier behandelingen ( 2 x per week gedurende 2 weken) vindt er een evaluatie
plaats met de pijnconsulent. Bij een goed resultaat wordt de behandeling voortgezet met 4 weken
waarin u 1 keer per week behandeld wordt.
Na deze periode zal er 4 weken geen behandeling plaats vinden. Dan volgt er een consult bij uw
pijnspecialist.
Wanneer de iontoforesebehandeling geen positief effect teweeg brengt, kan tussentijds de medicatie
veranderd/aangepast worden. Soms wordt de behandeling gestaakt en overgegaan op een andere
behandelvorm.
Risico’s of bijwerkingen
Ernstige complicaties komen zelden voor. Wel zijn er enkele mogelijke bijwerkingen welke na een
iontoforesebehandeling kunnen optreden:

Vermoeidheid

Duizeligheid

Droge mond / neusslijmvlies

Gebrek aan eetlust

Wazig zien ( visusstoornissen )

Een onbehagelijk gevoel rond de maagstreek / een misselijk gevoel

Roodheid van de huid op de plaats waar de pleister-electroden hebben gezeten

Een brandwond van de huid op de plaats waar de medicijnenpleister heeft gezeten

Vragen
Als u vragen heeft kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van Nocepta.
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 11:00 en 12:00 uur  088-708 7060.
Het secretariaat is op werkdagen te bereiken van 08:30-12:00 uur en van 13:00-15:30
uur op  088-708 5080.
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