Adviezen na een WIG
excisie
Instructions after a
“wedge” excision

Adviezen na een WIG excisie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Neem thuis direct twee x 500 mg paracetamol.
Gebruik geen aspirinehoudende pijnstillers.
Per 24 uur maximaal acht x 500 mg paracetamol gebruiken.
De voet direct hoog leggen. Dat wil zeggen: gelijk aan uw heup of hoger,
zonder de knie te buigen.
Eventueel ‘s nachts iets onder de matras doen, om uw voet hoger te
leggen.
Zo weinig mogelijk lopen. De kans op een nabloeding wordt dan kleiner
en het vermindert de eventuele pijn.
Tijdens het lopen op de hiel steunen, niet de voet afwikkelen.
Het verband mag niet nat worden.
U hoeft niet terug te komen naar de polikliniek voor controle.
Na 24 uur verwijdert u zelf het verband.
Vervolgens spoelt u tweemaal daags uw teen onder de douche. Dep uw
teen vervolgens droog en verbindt deze met een pleister. Dit spoelen
doet u minimaal een week.
Wanneer er ontstekingreacties ontstaan (de teen wordt rood, warm,
pijnlijk), neemt u contact op met de polikliniek Heelkunde van HMC
Bronovo via telefoonnummer 088 979 43 59.

Instructions after a “wedge” excision:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

As soon as you are back at home, take two x 500 mg Paracetamol.
Do not take any painkillers containing aspirin.
Take no more than eight x 500 mg Paracetamol every 24 hours.
You should immediately rest your foot in a raised position. This means: as
high as or higher than your hip, without bending your knee.
When in bed, put a pillow/cushion under the mattress to keep your foot
raised.
Walk as little as possible. This prevents any possible bleeding and
reduces pain.
When you walk, put the weight on your heel and not on your toes.
The bandage must not get wet.
You do not need to come back to us for examination.
You remove the bandages yourself after 24 hours.
After that, you rinse your toe twice a day with water. Dap it carefully until
it is dry and put on a new band-aid. Keep repeating this for at least a
week.
Does your toe become red, warm or painful? Then please call us at
+31 (0)88 979 43 59
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