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Infuus Magnesium/
Cernivit/L Carnitine
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

Beste patiënt,
Welkom in het Dagziekenhuis Inwendige van AZ Jan
Palfijn Gent voor een magnesium infuus, eventueel in
combinatie met Cernevit of L carnitine. In deze folder
vindt u meer informatie over de behandeling.

WAAROM EEN MAGNESIUM INFUUS?
U kreeg magnesium voorgeschreven omdat u last heeft
van spierpijn, spierkrampen en/of vermoeidheid. Deze
klachten komen vaak voor bij een magnesiumtekort of
fibromyalgie.
De intraveneuze toediening van magnesium wordt
soms gecombineerd met andere additieven zoals Cernevit of L Carnitine om de opname van magnesium te
verbeteren. Dit wordt beslist in overleg met de arts en is
afhankelijk van patiënt tot patiënt.

VERLOOP VAN DE OPNAME
`` De dag van opname meldt u zich eerst aan bij de inschrijvingen in de inkomhal.
`` Na aanmelding op het Dagziekenhuis Inwendige, op
de 3de verdieping, krijgt u een plaats toegewezen.
`` De verpleegkundige overloopt samen met u de thuismedicatie. Het is hiervoor belangrijk dat u een lijst
van uw thuismedicatie bij de hand heeft.
`` Meld zeker allergieën voor bepaalde medicatie of
vitamines of het gebruik van bloedverdunners. Meld
zeker als u diabetespatiënt bent of als u allergisch
bent voor soja.
`` Uw bloeddruk en pols worden gemeten.
`` De verpleegkundige maakt het infuus klaar. Magnesium en Cerevit worden opgelost in glucose 5% of
natriumchloride, L carnitine in natriumchloride.
`` De verpleegkundige plaatst de katheter en start het
infuus.
`` De inlooptijd bedraagt normaal 4 uur voor een magnesiuminfuus, voor L Carnitine duur het 1 uur. Het is
mogelijk dat de inlooptijd een beetje afwijkt.
`` Na het infuus worden terug de bloeddruk en de pols
gecontroleerd.
`` De behandelende arts bepaalt het beleid van de
infuusbehandelingen en staat in contact met het
dagziekenhuis tijdens de behandelingen.
`` U hoeft niet nuchter te zijn.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Magnesium, Cernevit en L carnitine hebben doorgaans weinig bijwerkingen.
Mogelijke bijwerkingen Magnesium:
`` Hoofdpijn
`` Vermoeidheid (tot 2 dagen na infuus)
`` Bloeddrukwisselingen
`` Misselijkheid
`` Spierzwakte
`` Sufheid
Mogelijke bijwerkingen Cernevit:
`` Huiduitslag en/of jeuk
`` Allergische reactie
`` Roodverkleuring van de urine
Mogelijke bijwerkingen L carnitine:
`` Misselijkheid
`` Braken/diarree
`` Krampen
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