Ontharen met een tondeuse









Een tondeuse dient om haren af te
knippen.
Gebruik de tondeuse nooit op nat haar.
De haarlengte die u dient in te stellen
dient zo kort mogelijk te zijn, kleine
stoppels.
Voor het beste resultaat wordt
geadviseerd voorzicht in te gaan tegen
de richting van de haartjes in, met
rustige bewegingen.
U onthaart alleen het gebied dat de arts
heeft aangeduid.
Gebruik een zuivere tondeuse.

Indien u geen tondeuse heeft, zal u op de verpleegafdeling worden onthaart. Gebruik in geen geval een
scheermesje.

Nog vragen?
Wanneer u nog vragen heeft kan u steeds
terecht bij de hoofdverpleegkundige.
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Beste Patiënt,
Iedere operatie is een ingrijpende gebeurtenis,
daarom is een goede voorbereiding heel
belangrijk.

In deze brochure vind je informatie die de
verpleegkundige of arts mondeling heeft
toegelicht op de raadpleging voorafgaand aan
uw ingreep. Maar omdat u zoveel moet horen
en onthouden, geven we u deze brochure,
zodat u deze nog rustig kan nalezen.
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Om te vermijden dat uw ingreep vertraging zou
oplopen kan uw arts u vragen u thuis te
ontharen.

Een goede lichaamshygiëne vermindert het
risico op infecties, daarom is het belangrijk om
met een zuivere huid de operatiekamer te
betreden.
Hiervoor is het aangeraden om zo kort mogelijk
voor de opname in het ziekenhuis:

Verwijder alle make-up, nagellak en
juwelen voor het wassen.

Het haar en lichaam te wassen met water
en zeep, bij voorkeur in de douche.

Besteed bijzondere aandacht aan de
operatiestreek en de huidplooien.

Spoel u lichaam goed af.

Het lichaam af te drogen met een schone
handdoek.

De tanden te poetsen.

Laat juwelen best uit na het wassen en
laat deze thuis.

Gebruik geen bodylotion na het wassen.

Indien u dient te ontharen zal uw arts dit
uitdrukkelijk vermelden en in deze brochure ook
aanduiden welk gebied u dient te ontharen.

Lichaamsverzorging
operatie

voor

Ontharen voor de ingreep
Ontharen voor de ingreep wordt in ons
ziekenhuis niet standaard voor een operatie
gedaan.
Voor sommige ingrepen moet de plaats van de
ingreep toch onthaard worden, deze beslissing
is aan uw arts.
Mogelijke indicaties zijn:

Betere zichtbaarheid operatiegebied

Betere afdekking van het operatiegebied

Beter aanbrengen van het wondverband

Gebruik geen scheermesjes. Ze kunnen kleine wondjes
veroorzaken die het risico op een wondinfectie
verhogen?

