Botbreuk
Behandeling met een
externe fixateur

U wordt behandeld voor een botbreuk met een externe fixateur.
Dit is een stalen constructie die buiten uw lichaam ervoor zorgt
dat botten weer aan elkaar kunnen groeien.

De verzorging van een externe fixateur
Belangrijk is dat de externe fixateur dagelijks gereinigd wordt. U kunt
gewoon met de fixateur douchen, maar na de douche- of wasbeurt moet u
de insteekopeningen (waar het metaal door uw huid gaat) desinfecteren en
met een droog gaasje verbinden.
Dit kunt u het makkelijkste doen door een gaasje goed nat te maken met
een desinfecterend middel, de uiteinden van het gaasje vast te pakken
en flossende bewegingen rondom de metalen pinnen tegen de huid te
maken. Hierdoor komen eventuele korstjes en ander vuil los en zorgt u
ervoor dat uw huid niet vergroeit met het metaal. Daarna bedekt u deze
insteekopeningen met droge gaasjes of een pleister.

Leefregels
Uw behandelend arts zal u instructies geven over de belastbaarheid van uw
botbreuk. U hoort van de arts wat u wel en niet mag doen.

Wanneer belt u de gipskamer?
• Bij toename van de pijn, ondanks de voorgeschreven pijnstilling.
• Als de externe fixateur los is.
• Als de wondjes geïnfecteerd lijken of er veel vuil uit de insteekopeningen
komt.
• Als u vragen heeft.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact
opnemen met de gipskamer. Dat kan op werkdagen van 08.30 - 16.00 uur
via de volgende telefoonnummers:
• HMC Bronovo: 		
• HMC Westeinde: 		

088 979 81 30
088 979 23 91

Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende
Hulp (SEH):
• SEH HMC Bronovo: 		
• SEH HMC Westeinde:

088 979 44 45
088 979 23 80

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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Lijnbaan 32
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