Spoed Eisende Hulp

HUMERUSBRACE

De arts op de Spoedeisende Hulp heeft u verteld dat uw bovenarm gebroken
is (humerusfractuur). In deze folder leest u over de behandeling als de breuk in
de schacht van de bovenarm zit.
BEHANDELING OP DE SPOEDEISENDE HULP
De arts heeft u onderzocht en er is een röntgenfoto van de bovenarm gemaakt. Aan de hand van deze foto kan uw behandelend arts zien waar precies
de breuk zit en of er botdelen verplaatst zijn.
De behandeling van deze breuk is het beschermen en op zijn plek houden van
de breuk. Dit gebeurt door middel van een humerusbrace. Dit is een afneembare koker die om uw bovenarm gaat. De breuk krijgt door de brace voldoende
bescherming, terwijl u uw arm, schouder en elleboog beter kan bewegen dan
bij gips. Dit helpt de doorbloeding in de arm en zorgt dat het bot aan elkaar
groeit.
VERSTELLEN HUMERUSBRACE
De brace is vastgemaakt met klittenband. Elke dag kunt u de klittenbanden
goed aantrekken, zodat dit stabiliteit geeft. Het verstellen van de klittenbanden kunt u het beste doen als u thuis op bed ligt. U kan de arm dan ontspannen door het te laten rusten op het bed, terwijl u de klittenbanden losmaakt
en strakker zet.
LEEFREGELS
‘Armleuning-verbod’
U mag de gebroken arm niet op een armleuning/kussen laten rusten. De elleboog mag niet worden ondersteund. Het is belangrijk dat uw arm kan ‘uithangen’. Het gewicht van uw arm draagt bij aan een goede stand van de breuk.
Slapen
U kunt het beste in een halfzittende houding slapen. Uw arm heeft dan dezelfde houding als overdag. Hiermee bent u beter in staat om in en uit bed te
komen. U mag de arm niet ondersteunen met een kussen.
Douchen
De brace mag niet nat worden. De huid blijft vaak nog te vochtig,
waardoor de huid week kan worden.
Auto
Het is niet toegestaan om met uw brace auto te rijden.
U bent dan niet verzekerd.
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VERVOLGAFSPRAAK
U krijgt na ongeveer een week een afspraak op de polikliniek Chirurgie of
Orthopedie.
Van tevoren wordt een röntgenfoto gemaakt.
Deze afspraak krijgt u thuisgestuurd. Tijdens de controle afspraak beoordeelt
de specialist of uw arm goed herstelt. Meestal krijgt u dan ook oefeningen mee
om thuis te doen of kan er gestart worden met fysiotherapie.
KLACHTEN OF PROBLEMEN
Toename van uw klachten kan vervelend zijn. De volgende problemen kunnen
ontstaan:
•De pijn verminder niet, maar wordt erger.
•De zwelling neemt erg toe.
•U voelt tintelingen/doof gevoel in uw arm, hand of vingers.
•U hebt andere klachten of vragen
Wanneer u één of meerdere van bovenstaande klachten heeft, is het van belang om contact op te nemen met de polikliniek Chirurgie of Orthopedie
U kunt buiten kantoortijden contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.
POLIKLINIEK CHIRURGIE
0344-674041
POLIKLINIEK ORTHOPEDIE
0344-674049
SPOEDEISENDE HULP (SEH)
0344-674911, via de receptie
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

