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az ablációs eljárás után 
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Közvetlenül az ablációs eljárás után 
Az eljárás típusától és a csöveknek („hüvelyek”) a lágyékból történő 
eltávolításának időpontjától függően néhány óráig ágyban kell maradnia. Az 
egészségügyi csapat figyelemmel kíséri állapotát, és kezeli a sebeit. 

• Amikor a csöveket közvetlenül a katéterlaboratóriumban végzett eljárás 
befejezése után eltávolítják, egy kötést/nyomókötést helyeznek a 
lágyékára, és várhatóan 4-6 óráig ágyban kell maradnia.  

• Amíg a csövek a lágyékában maradnak, vagy amíg nyomókötést 
alkalmaznak, a lábának mozdulatlannak kell maradnia, nem szabad 
behajlítania vagy felülnie. 

• Közvetlenül a felépülése után, az orvos megvizsgálja a lágyékát, és az 
ajánlása szerint óvatosan felkelhet az ágyból. 

 
A kórházból való távozás után 

• A kötéssel kapcsolatos tanács: a kötést a kezelés utáni napon 
távolítsa el, tisztítsa meg a bőrét enyhén szappanos vízzel, majd 
óvatosan szárítsa meg. 

• 3-4 napig (amíg a bőre begyógyul) nem szabad fürdenie vagy úsznia, de 
zuhanyozhat.   

• Kímélje a lágyékát, és ne mozogjon túl sokat. Az első két hétben 
nem szabad testmozgást vagy megerőltető fizikai tevékenységet 
végeznie. 

• Egy hétig nem szabad gépjárművet vezetnie.  

Az eljárás után a következő, normálisnak tekinthető tüneteket 
tapasztalhatja: 

• a lágyék megduzzadása, elkékülése 

• a lágyék és/vagy a láb néhány napig fáj vagy érzékeny 

• továbbra is égő érzést tapasztal a mellkasában 

• az első két hónapban aritmia tüneteket tapasztal  
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Kihez forduljak, ha rosszul érzem magam vagy tüneteim 
vannak? 
Forduljon a szakorvoshoz vagy a nővérhez, ha a következőket tapasztalja: 
• a lágyéktájékon előforduló duzzanat, fájdalom és/vagy vörösség 
• légszomj vagy mellkasi fájdalom 
• a szív mögött jelentkező fájdalom nyeléskor 
• több mint 24 óráig fennálló aritmia tünetek 

Visszatérhet az aritmia az abláció után?  
A kezelés utáni első néhány hétben gyakrabban lehet az az érzése, hogy 
kihagy a szíve, vagy az, hogy szívritmuszavar lép fel. Az aritmia 
visszatérhet az abláció után, mivel az eljárás során előidézett heg 
kialakulása körülbelül két hónapot vesz igénybe. Az első két hónapban még 
mindig tapasztalhat néhány aritmiára utaló tünetet, de ez nem feltétlenül 
jelenti azt, hogy az eljárás sikertelen volt. 
Ugyanakkor egy ideig úgy érezheti, hogy a szíve a megszokottnál 
gyorsabban ver, és fáradtnak érezheti magát, mivel a szívének és a 
szervezetének időre van szüksége, amíg ehhez hozzászokik. A tünetek 
idővel maguktól enyhülhetnek. 
Ebben az időszakban az orvosa valószínűleg azt tanácsolja, hogy 
folytassa az aritmia betegségére kapott kezelést. Az eljárás utáni első 
ambuláns viziten az orvosa megbeszéli Önnel a kezelését, és azt, hogy 
ha/mikor hagyhatja abba. 
A vérrögök megelőzése 
Az eljárás után a vérrög képződés kockázatának minimalizálása érdekében 
fontos, hogy az első három hónapban ne szakítsa meg a vérhígító kezelést, 
még átmenetileg sem. A nem sürgős orvosi vagy fogorvosi eljárásokat el 
kell halasztani, ha ehhez abba kell hagyni a vérhígító kezelést. 
Az első ambuláns viziten az orvosa megbeszéli Önnel a kezelését, és 
azt, hogy ha/mikor hagyhatja abba. 

Utánkövetés 
Az ablációs eljárás után szakorvosi utánkövetésre kell jelentkeznie a 
járóbeteg rendelésen. A viziten megbeszélik az ablációs eljárás és a 
jelenlegi kezelésének eredményeit. 3 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betegtájékoztató: 
1. Mi a szívritmuszavar? 
2. Mi a pitvarfibrilláció? 
3. Felkészülés az első aritmiával kapcsolatos konzultációra 
4. Mi az ablációs eljárás? 
5. Kórházi bennfekvés az ablációs eljárás érdekében 
6. Felépülés az ablációs eljárás után 

 

 
Mint minden kezelés esetében, az egyéni eredmények eltérőek lehetnek. Csak a szívgyógyász vagy az 
elektrofiziológus tudja megállapítani, hogy az abláció a megfelelő kezelés. A lehetséges kockázatok közé 
tartoznak a katéter bevezetésének helyén fellépő vérzés, duzzanat vagy véraláfutás, valamint a fertőzés. 
Súlyosabb szövődmények ritkábban fordulnak elő, és ezek közé tartoznak a szív vagy a vérerek károsodása, 
vérrögök kialakulása (amelyek sztrókhoz vezethetnek), szívinfarktus vagy halál. 
Ezeket meg kell beszélnie a kezelőorvosával. A felépüléshez idő kell.  
 
A dokumentumot a Johnson & Johnson NV teszi közé. 
A kiadvány nem terjeszthető az EMEA régión kívül. 
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A pitvarfibrillációval kapcsolatos további FORRÁSOK a következő 
oldalon állnak rendelkezésre a betegek számára: 

MINDENAPFROL.HU 
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