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Hjertesygdomme

Du er indkaldt til anlæggelse af Loop Recorder, og hermed følger nogle
oplysninger omkring hvad en Loop-Recorder er, og forløbet på operationsdagen.
 
Hvad er en Loop Recorder?
En Loop Recorder er en monitor/båndoptager, som opereres ind under huden
over hjertet, og gennem den er det så muligt, at optage hjerterytmen gennem
2-3 år.
 
Hvad er fjernmonitorering?
Du får et lille apparat med hjem, der skal tilsluttes strøm og ligge ved siden af din
seng. Apparatet sender data hver nat ca. kl. 02.00 til Pacemakerambulatoriet,
hvis der har været rytmeforstyrrelser.
 
På operationsdagen
Du skal møde på Ambulatorium for Hjertesygdomme, på det tidspunkt som er
angivet i indkaldelsesbrevet. Her vil du blive modtaget af en sygeplejerske, som
informerer dig om dagens forløb.
 
For at forebygge smerter efter indgrebet, får du lidt smertestillende før
operationen.
 
Selve operationen
Selve operationen forgår i hjerterummet på Røntgenafdelingen, og forventes at
tage ca. én time.
 
Der er forskelligt overvågningsudstyr på operationsstuen, og der vil hele tiden
være en læge og en sygeplejerske til stede, som kan forklare,  hvad der forgår og
svare på spørgsmål.
 
 
 



Implantation af Loop Recorder

2/3

• Efter at huden er renset med sprit, lægges steril afdækning omkring
operationsområdet for at holde det rent.

 
• Herefter lokalbedøves, således at indgrebet ikke gør ondt.
 
• Der laves et ca. 1,5 cm bredt snit midt på brystkassen, lidt til venstre for

brystbenet. Der laves en lille lomme under huden, hvor Loop recorderen lægges
ned i.

 
• Herefter syes der sammen og der påsættes plaster.
 
Efter operationen
Når du kommer tilbage til Ambulatoriet for Hjertesygdomme, får du lidt at spise
og drikke.
 
Når du har hvilet dig lidt må du, efter aftale med en sygeplejerske, tage hjem.
 
Ambulant opfølgning
Vi vil følge dig på fjernmonitorering. Det er vigtigt, at du henvender dig, hvis du
har haft symptomer, så vi kan sammenholde dine symptomer med eventuelle
sendinger.
 
Vigtigt
• Før indlæggelsen skal du tage den medicin du plejer at tage - undtagen

Marevan og Marcoumar, som du skal holde pause med 3 dage før indlæggelsen.
 
• Hvis du får Pradaxa, Xarelto, Lixiana eller Eliqus, skal du holde et døgns pause.

Hvis du er klapopereret, bedes du kontakte Pacemakerambulatoriet.
 
Når du kommer hjem
• Trådene såret er syet med, forsvinder af sig selv efter ca. 14 dage.
 
• Du skal være opmærksom på såret, bliver det rødt eller væskende, skal du

henvende dig til Pacemakerambulatoriet.
 
• Du må gå i bad dagen efter udskrivelsen.
 
• Du får et stykke forbindingen med hjem til dagen efter udskrivelsen.
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Kontakt
Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til Pacemakerambulatoriet og tale
meden sygeplejerske. De kontaktes på telefon 7918 3138 alle hverdagemellem kl.
8-8.30.
 
For resten af dagen kan du kontakte sekretæren på 7918 2695.
 


