Reveal loop recorder
In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over de reveal loop recorder. Wij
adviseren u deze informatie goed te lezen. Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend
arts aan u verteld.
Het Reveal LINQ-systeem
Het Reveal LINQ-systeem bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. hartritmemonitor die
onder de huid geplaatst
is
2. afstandsbediening
3. MyCareLink-monitor

1. De hartritmemonitor
De hartritmemonitor is een staafvormig apparaatje dat
onder de huid, ter hoogte van uw hart ingebracht is. Het
registreert uw hartritme en slaat uw hartritme
automatisch op als dit afwijkend is. ‘Afwijkend’ betekent
dat u een te snelle of te langzame hartslag heeft of dat
uw hart onregelmatig klopt.
2. Afstandsbediening
Als u klachten heeft, kunt u uw hartritme zelf ook
opslaan. Hiervoor gebruikt u de afstandsbediening. Als
u klachten hebt, moet u de looprecorder binnen vijf
minuten activeren.
-

Druk op de knop van de afstandsbediening. Er gaat
een blauw lampje knipperen.
Houd de afstandsbediening boven de
hartritmemonitor.
Op het moment dat de afstandsbediening contact
maakt met de hartritmemonitor, gaat er een groen
lampje branden en hoort u een pieptoon.
Hierdoor weet u dat de opname geslaagd is.
De hartritmemonitor kan maximaal vier keer door
uzelf geregistreerde opnamen opslaan.

Na de implantatie van uw hartritmemonitor
Na ongeveer tien dagen komt u terug op de
pacemakerpoli voor wondcontrole. De
dagbehandeling maakt een afspraak voor u.
Bij thuiskomst is het belangrijk dat u de stekker in
het stopcontact doet, zodat de MyCareLinq-monitor
kan opladen.
De volgende dag moet u een keer een handmatige
zending doen, zodat de MyCareLinq-monitor in
contact komt met het ziekenhuis.
U komt twee keer per jaar op de pacemakerpoli om
de hartritme monitor uit te lezen.
Tot slot
Inzien medische gegevens
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw medisch dossier
inzien. U kunt ook inloggen via onze website
www.spijkenissemc.nl.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. Ook betaalt u altijd de hoogte van uw
eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of
uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt
vergoed. Meer informatie vindt u op www.dezorgnota.nl.
Bereikbaarheid polikliniek Cardiologie
Neemt u voor vragen, meer informatie of het afmelden
van een afspraak contact op met polikliniek Cardiologie.
De polikliniek is bereikbaar op werkdagen van
08.00 uur tot 16.30 uur via 0181-65 83 63.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via het
algemene telefoonnummer 0181-65 88 88.

3. MyCareLink monitor
De MyCareLink-monitor stuurt de gegevens die
opgeslagen zijn in uw hartritmemonitor automatisch
door naar het ziekenhuis. Dit gebeurt iedere nacht. U
kunt een registratie ook zelf (handmatig) direct
doorsturen naar het ziekenhuis. Als u klachten heeft
gehad en u heeft daar een opname van gemaakt, neem
dan altijd contact op met de polikliniek Cardiologie.
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