Polikliniek Pijnbestrijding

QUTENZA-BEHANDELING

Uw pijnspecialist heeft voorgesteld om bij u een behandeling met de Qutenza-huidpleister uit te voeren. U krijgt deze behandeling om uw pijnklachten te
verminderen. In deze folder leest u hoe de behandeling verloopt. Lees deze
folder goed door.
WAT IS QUTENZA?
Qutenza is een huidpleister. In de pleister zit een stofje dat ook in hete pepers
zit (capsaïcine). Dit stofje wordt via de pleister door de huid heen opgenomen
de zenuw uiteinden in de huid trekken zich hierdoor terug, waardoor de pijn
minder wordt
HOE WORDT QUTENZA GEBRUIKT?
De huidpleister wordt gebruikt bij volwassenen die zenuwpijn hebben in een
lokaal gebied aan de oppervlakte van de huid.
•Tijdens de behandeling met Qutenza mag u andere pijnstillers gebruiken.
•U merkt pas na een paar weken of de behandeling aanslaat.
•De behandeling mag na 3 maanden herhaald worden.
•Soms is er pas na 2 tot 3 behandelingen een positief effect.
HOE BEREIDT U ZICH VOOR OP DE BEHANDELING?
U mag 1 gram paracetamol innemen als extra pijnstilling voor de behandeling
of uw reguliere pijnmedicatie innemen.
•Draag gemakkelijke kleding, zodat de verpleegkundige het gebied waar u
pijn heeft gemakkelijk kan behandelen.
•U mag uw normale ochtendmedicatie gewoon innemen.
•Was de plek die behandeld wordt met water en zeep.
•Scheer of scrub uw huid niet.
•Smeer geen crème of lotion op uw huid.
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HOE GAAT DE QUTENZA-BEHANDELING?
Voor de behandeling bent u ongeveer twee uur in het ziekenhuis. Neemt u iets
mee ter ontspanning tijdens de behandeling.
•De behandeling wordt gedaan door de gespecialiseerde verpleegkundige/
pijnconsulent van de afdeling Pijnbestrijding.
•Het pijnlijke gebied wordt afgetekend met een stift.
•De Qutenza-pleister wordt nauwkeurig op maat geknipt.
•De Qutenza-pleister wordt 30-60 minuten op het pijnlijke gebied bevestigd.
•Na 30-60 minuten wordt de Qutenza-pleister verwijderd dit is afhankelijk
van de locatie.
•De verpleegkundige brengt een reinigende gel aan.
•Na een paar minuten wordt ook de gel verwijderd.
•Het is normaal dat uw huid tijdens de behandeling prikkend en branderig
aanvoelt of rood wordt. Raak het behandelgebied niet aan als de capsaïcine
er nog op zit.
HEEFT DE BEHANDELING BIJWERKINGEN?
Een behandeling met de Qutenza-huidpleister kan de volgende bijwerkingen
hebben:
•Uw huid kan rood, pijnlijk en/of branderig zijn op de plaats waar de huidpleister heeft gezeten.
•U kunt last hebben van jeuk, zwelling, blaartjes en/of een droge huid waar
de huidpleister heeft gezeten. Dit kan een paar dagen duren.
•Soms komt het voor dat u een hogere bloeddruk heeft, een snelle hartslag,
oogirritatie en/of een prikkelhoest.
NA DE BEHANDELING
•Thuis mag u de huid een paar dagen koelen met een coldpack. Dit kunt u
een paar keer per dag herhalen.
•Neem de eerste dagen geen warm bad of te warme douche.
•Ga de eerste dagen niet naar een sauna of zwembad.
•Ga niet in de zon zitten.
•De eerste dagen mag u niet intensief sporten.
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AFSPRAAK VOOR CONTROLE
Na ongeveer zes weken neemt de pijnverpleegkundige contact met u op om
te vragen hoe het met uw pijnklachten gaat. Eventueel wordt dan een nieuwe
afspraak gemaakt.
HEEFT U VRAGEN DIRECT NA DE BEHANDELING?
•Heeft u de eerste 24 uur na de behandeling klachten of vragen? Neem dan
contact op met de Spoedeisende Hulp 0344-674254.
•Heeft u 24 uur na de behandeling klachten? Neem dan contact op met uw
huisarts of de huisartsenpost.
OPMERKINGEN OF KLACHTEN?
Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan
uw opmerkingen of klachten direct te bespreken met de betrokkene(n) of de
leidinggevende van onze afdeling.
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Uw
behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.
POLIKLINIEK PIJNBESTRIJDING
0344 -674064
poli.pijnbestrijding@zrt.nl
SECRETARIAAT PIJNBESTRIJDING
0344-674463
secretariaat.ane@zrt.nl
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AANTEKENINGEN
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

