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Nazorg bij een angioseal
Hoe werkt de angioseal?
De angioseal is gemaakt van 3 verschillende absorberende materialen: een klein ankertje,
collageen, en een hechtdraad.
Het ankertje wordt in de slagader geplaatst via een klein afleversysteem waarna het tegen
de vaatwand wordt getrokken om het gaatje af te dekken. Het ankertje en het collageen
worden door de hechtdraad naar elkaar toe getrokken, om zo een voor een veilige afsluiting
van de slagader te zorgen. Vervolgens wordt een pleister geplakt op het wondje.

Waarom een angioseal?
Uw behandelend arts heeft er voor gekozen om een angioseal te plaatsen in uw
beenslagader in plaats van de reguliere afdrukmethoden met de hand of een klemapparaat.
Het afdrukken van een beenslagader duurt ongeveer 10 -15 minuten, gevolgd door 4 tot 8
uur plat op het bed liggen zonder het aangeprikte been te mogen bewegen.

De procedure om een angioseal te plaatsen duurt een fractie van een seconde, het is even
pijnlijk wanneer de collageen prop wordt aangedrukt.
Afdrukken is na plaatsing vrijwel niet nodig, maar wordt wel geadviseerd, de druk die wordt
uitgeoefend kan vele malen lager zijn dan bij de conventionele afdrukmethode.
Het plaatsen van een angioseal is voor u als patiënt comfortabeler. Wanneer er een
angioseal is geplaatst bent u ook sneller mobiel, en u hoeft minder lang plat op bed te liggen.
2 tot 4 uur zonder het aangeprikte been te mogen bewegen.

Wat moet ik overleggen met de specialist of verpleegkundige
wanneer ik het ziekenhuis verlaat?
Breng uw specialist op de hoogte wanneer u voldoet of denkt te voldoen aan de volgende
condities:
 Een allergie heeft voor hechtdraad, rundvlees en/of collageen producten;
 Een oncontroleerbare hoge bloeddruk heeft;
 U circulatie stoornissen heeft;
 U recentelijk geopereerd bent aan de beenslagaders;
 U zwanger bent of borstvoeding geeft;
 Een auto-immuun ziekte heeft.
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Wondverzorging bij een geplaatste angioseal
De volgende richtlijnen zijn geadviseerd door de fabrikant en zijn geen vervanging voor de
adviezen van de behandelend specialist:
 U mag alleen douchen, maar neem geen bad, en ga niet zwemmen zolang de wond nog
niet volledig is genezen.
 U kunt op de punctieplaats een bultje krijgen dat voelt ter grootte van een boontje, dit kan
geen kwaad zolang het bultje niet groter wordt.
 Na 24 uur kunt u de pleister verwijderen, de wond schoonmaken met milde zeep en
wederom afdekken met een verband. Ververs het verband wanneer het nat wordt. Dit
dient u te herhalen tot de wond volledig genezen is.
 Neemt u contact op n met uw behandelend specialist wanneer u vragen heeft.
Het is belangrijk dat u uw activiteiten aanpast!
U dient zich niet te veel in te spannen en mag niet meer dan 5 kilogram tillen en u rijdt geen
auto op de dag dat de angioseal is geplaatst.
De kans bestaat dat de punctieplaats en tijdje gevoelig blijft, dit is normaal tijdens het
herstelproces na een dergelijke ingreep.
Echter wanneer u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan direct contact
op met uw behandelend specialist of de Spoedpost (buiten kantoortijden):
 koorts hoger dan 38,5˚ Celsius
 bloeding;
 toenemende zwelling in de lies;
 roodheid;
 aanhoudende pijn in de lies;
 het verliezen van wondvocht;
 een verdoofd, tintelend, of zeer been tijdens het lopen;
 of elk ander ongewoon symptoom.

Contactgegevens
Afdeling radiologie  (036) 868 9650
Spoedpost (buiten kantooruren):  (036) 868 8811.
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