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Shave-excisie

SHAVE-EXCISIE
Samen met de dermatoloog heeft u besloten tot een shave-excisie in de poliklinische operatiekamer van
de kliniek. Regelmatig vindt een shave-excisie plaats tijdens uw eerste bezoek aan de kliniek.
Voorbereiding
Neem uw actuele medicatie-overzicht mee. Eventuele veranderingen van de medicijnen graag vooraf
doorgeven aan de dermatoloog of assistente. Gebruikt u bloedverdunners dan bestaat de mogelijkheid
dat u gevraagd bent een half uur vóór de ingreep aanwezig te zijn. Is uw bloedverdunnersgebruik niet ter
sprake gekomen, meldt het dan aan de assistent(e).
Gedurende één week voor de ingreep dient u gebruik van alcohol tot een minimum te beperken.
De behandeling
•
De dermatoloog zal ter controle een time-out procedure volgen. Hierbij wordt gevraagd
		
naar uw naam en geboortedatum, of u allergisch bent voor bepaalde medicatie en of u een
pacemaker of ICD-kastje draagt.
•
Met een speciale stift wordt zo nodig de te verwijderen huidafwijking afgetekend.
•
Vervolgens wordt het afgetekende gebied verdoofd door buiten de afgetekende afwijking
		
verdovende vloeistof in de huid te spuiten met een zo dun mogelijke naaldje.
De lokale verdoving werkt normaal gesproken meteen. Als u een andere ervaring heeft
geef dat dan aan dan kan de verdoving langer intrekken. Als u bloedverdunners gebruikt
wordt er vaak voor gekozen de verdoving 20 tot 30 minuten in te laten trekken. De in de
		
verdovingsvloeistof aanwezige adrenaline geeft vasoconstrictie (vaatsamentrekking) waar
		
door de huid gedurende de excisie minder bloedt.
•
De huidafwijking wordt volgens het afgetekende patroon ge-shaved (= gepeld/geschaafd)
•
De huidafwijking is dan verwijderd. Kleine bloedende vaatjes worden gestelpt door ze dicht
		
te drukken met een speciale vloeistof of dicht te branden.
•
Hechten is bij deze methode niet nodig.
Na de behandeling
Uw reactievermogen kan onder invloed van spanning en medisch handelen verminderd zijn. Na de
behandeling adviseren wij u zelf geen auto te rijden of te fietsen. Zorg dat iemand u naar huis brengt.
Het is mogelijk dat u pijn krijgt; zo nodig kunt u driemaal daags twee tabletten van 500 mg paracetamol
innemen.
Er wordt met u een vervolgafspraak gemaakt om de uitslag van het pathologisch (microscopisch) onderzoek te bespreken. Mochten zich onverhoopt problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen met de
kliniek.
Behandeling van de wond
Als er verband is aangebracht, dan mag u dat na één dag verwijderen. De wond hoeft niet droog
gehouden te worden. Het is juist goed om dagelijks kort met de douchekop af te spoelen. Na het spoelen
adviseren wij u de wond droog te deppen met goed absorberende keukenrol en zo nodig te verbinden.
Enkele dagen na de behandeling zal zich een korst op de wond gevormd hebben. De wond hoeft dan niet
meer verbonden te worden. Breng indien voorgeschreven driemaal daags fucidine-crème aan.
Mogelijke complicaties
•
Als restverschijnsel na shave-excisie kan de huid lichter of donkerder verkleuren.
•
Wanneer tijdens de periode van vochtafscheiding het behandelde huidgebied rood, dik en
		
pijnlijk wordt of wanneer de afscheiding gelig (pussend) wordt, bestaat de kans dat er
		
sprake is van een bacteriële ontsteking. In dat geval kunt u contact opnemen met de kliniek.
•
Over het algemeen geneest een shave-excisie heel mooi en laat een glad en vaak
onopvallend litteken achter. Hoe het litteken er uiteindelijk uitziet verschilt per persoon en
		kan tegenvallen.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kliniek.
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