Hungarian

Regional anaesthetic for unplanned Caesarean
Sections (CS) – information card
Helyi érzéstelenítés sürgősségi
esetén - Információs kártya

császármetszés

Helyi érzéstelenítés (epidurális vagy gerincközeli és spinális vagy gerincvelői) az
érzéstelenítés egyik formája, amikor helyi érzéstelenítőt adunk a deréktáji
gerincbe, hogy elérzéstelenítsük a test köldöktől lefelé eső részét. Az
érzéstelenítés hatására a lábak érzéketlenné válnak, mozgatni nem fogja tudni
őket. Az érzéstelenítés kb 10-20 percen belül éri el a teljes hatását.
Az érzéstelenítés előkészitése





Először szükség lesz egy intravénás kanülre a kézben vagy a karban.
Az aneszteziológus helyi érzéstelenítőt ad a deréktájba.
Szükség lesz katéter bevezetésére a húgyhólyagba.
A vérnyomást és az oxigénszintet párperces gyakorissággal ellenőrizzük.

Néhány kórház engedélyezi a partner jelenlétét az érzéstelenítő beadása alatt
a műtőben, más kórházak csak ezekután engedik be a hozzátartozót.
Helyi érzéstelenítés előnyei
Általában ez a legbiztonságosabb módszer, ha sürgősségi császármetszésre
kerül a sor. Lehetővé teszi, hogy ébren lehessen gyermeke megszületésénél,
kiváló műtét utáni fájdalomcsillapítást biztosít összehasonlítva a teljes altatással.
Lehetséges problémák a helyi érzéstelenítésnél
 Az aneszteziológus ellenőrizni fogja az érzéstelenítés hatását mielőtt a
műtét elkezdődik. Ez az ellenőrzés természetéből fakadóan nem lehet
100%-os és előfordulhat, hogy kellemetlen érzéseket tapasztalhat a műtét
során.
 Gyakori, hogy nyomást és húzó érzéseket érezhet hasi tájékon. Érezhet
enyhe fájdalmat, ami egy kis adag intravénás vagy maszkon keresztül
adható fájdalomcsillapítóval megszűntethető. Előfordulhat esetenként,
hogy erős fájdalmat érezhet. Ha ez történik, azonnal szóljon
aneszteziológusának, aki rögtön teljes altatást fog biztosítani.
 Gyakori, hogy a helyi érzéstelenítés vérnyomáscsökkentést eredményez.
Ez okozhat émelygést és rossz közérzetet. Aneszteziológusa kezelni fogja,
amint ez bekövetkezik. Bizonyos esetekben a gyógyszert még a tünetek
megjelenése előtt megkaphatja.
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Helyi érzéstelenítés rizikói és mellékhatásai:
Lehetséges probléma

Gyakoriság

Bőrviszketés
Jelentős vérnyomáscsökkenés

Gyakori - 1-3:10 gyógyszerfüggő
Spinálnál: gyakori 1:5
Epidurálnál: néha 1:50
Gyakori 1:8-10

Epidurális fájdalomcsillapítás nem
hatásos eléggé, igy más érzéstelenítés
szükséges a császármetszéshez
Érzéstelenítés nem hat eléggé és további
gyógyszerek beadása szükséges

Spinál: néha 1:20
Epidurál: gyakori 1:7

Helyi érzéstelenítés nem működik és
teljes altatás szükséges a
császármetszéshez
Súlyos fejfájás

Spinál: néha 1:50
Epidurál: néha 1:20

Idegkárosodás
(érzéketlen felület a lábon, lábfejen, vagy
lábgyengeség)

Epidurál: szokatlan 1:100
Spinál: szokatlan 1:500
6 hónapnál rövidebb ideig tartó
hatás: elég ritka 1:1000. -1:2000

Agyhártyagyulladás
Tályog a gerincvelőben

6 hónapnál tovább tartó hatás:
ritka 1:24000
Nagyon ritka 1:100 000
Nagyon rtika 1:50 000

Vérrög a gerincvelőben

Nagyon ritka 1:168 000

Tályog vagy vérrög, ami maradandó
sérüléshez, bénuláshoz vezethet
Epidurál esetében:

Nagyon rtika 1:100 000

Nagy adag helyi érzéstelenítő
véletlenszerű beadása az érbe

Nagyon ritka 1:100 000

Nagy adag helyi érzéstelenítő
véletlenszerű beadása a gerincvelő
folyadékba, ami légzésproblémákhoz
vagy eszméletvesztéshez vezethet

Elég rtika 1:2000
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Pontos adatok nem elérhetők minden következményről és mellékhatásról. Az
adatok becslések csak és kórházanként eltérőek lehetnek.
Ez a kártya csak egy összefoglaló. További információ elérhető a
www.oaaformothers.info weboldalon. Ha további kérdése van, forduljon
bizalommal az aneszteziológushoz.
© Obstetric Anaesthetists’ Association 2012
Registered Charity No 1111382
www.oaaformothers.info

3

