Iontoforese pijnbehandeling
Uw pijnspecialist heeft u een iontoforese behandeling voorgesteld. In deze folder leggen wij u uit
wat deze behandeling inhoudt.
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Regionaal Pijn Centrum.

Wat is een iontoforese behandeling?
Iontoforese is een behandeling waarbij via de huid een medicijn wordt toegediend. Dit gebeurt met
behulp van twee pleisters en zwakke elektrische stroom. Deze elektrische stroom komt van een
speciaal apparaat, het iontoforese-apparaat.
Er vinden drie tot vijf proefbehandelingen met iontoforese plaats. Dit gebeurt bij voorkeur één keer
per week. Bij een duidelijke pijnvermindering wordt de behandeling met langere tussenpozen
vervolgd. De behandeling wordt gestopt als de proefbehandeling geen effect heeft.

Hoe bereidt u zich voor?
Lees onderstaande vragen. Als u één of meer vragen met ja beantwoordt, meldt dit dan aan de
physician assistent of de pijnconsulent. In overleg met de pijnspecialist wordt dan besloten of de
behandeling door kan gaan:
Bent u (mogelijk) zwanger?
Bent u overgevoelig voor verdovingsmiddelen zoals Lidocaïne, S-Ketamine?
Bent u overgevoelig voor hormoonpreparaten zoals Dexamethason?
Bent u overgevoelig voor Clonidine (Catapresan®)
Heeft u hartklachten door hoge bloeddruk of hartritmestoornissen?
Heeft u een pacemaker?
Heeft u een neurostimulator? (Blaasstimulator of ruggenmergstimulator)?
Heeft u een bijniertumor?
Heeft u wondjes in het pijnlijke gebied?
Als u medicijnen gebruikt, hoeft u hier niet mee te stoppen. Ook mag u gewoon eten en drinken.
Na de behandeling mag u niet zelf autorijden. Zorg er daarom voor dat er iemand is die u naar huis
kan brengen.
U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek van het Regionaal Pijn Centrum van
Bernhoven in Uden, route 020. (incidenteel ook op route 140). Let op: deze behandeling vindt
alleen plaats in Uden.

Hoe verloopt de behandeling?
De physician assistant of pijnconsulent voert de behandeling uit. Er wordt een pleister met
medicatie op de pijnlijke plaats geplakt. In de buurt daarvan wordt een andere pleister zonder
medicatie geplakt. Aan beide pleisters worden snoertjes vastgemaakt die verbonden zijn met het
iontoforese-apparaat. Dan wordt het apparaat ingesteld en begint de behandeling. Door zwakke
stroom door de medicijnpleister te voeren, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in
uw lichaam opgenomen. Tijdens de behandeling kan uw huid onder de pleister prikkend aanvoelen.
De behandeling duurt ongeveer 15-20 minuten.

Zijn er bijwerkingen bij deze behandeling?
De iontoforese behandeling kan, ondanks zorgvuldige medische behandeling, een aantal
bijwerkingen geven:
Huiduitslag
Prikkend of brandend gevoel
Brandwondjes of blaarvorming
Van sommige medicijnen kunt u wat duizelig en misselijk worden.
Deze klachten gaan vanzelf over.

Heeft u nog vragen?
Deze folder ondersteunt de mondelinge informatie die u van uw zorgverlener krijgt. Heeft u na het
lezen van deze informatie nog vragen? Aarzel niet en stel ze gerust aan de physician assistant of de
pijnconsulent die de behandeling uitvoert.
Regionaal Pijn Centrum, 0413 - 40 19 87.

Bovenstaande informatie is geschreven samen met artsen en (gespecialiseerd) verpleegkundigen
van de genoemde afdeling(en). De afdeling communicatie & patiëntenvoorlichting verzorgt de
eindredactie van deze folder.
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze folder? Belt u dan met de genoemde afdeling(en) of
stuur een e-mail naar PatiëntService, psb@bernhoven.nl.
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