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Remifentanyl pools
Karta informacyjna Remifentanyl
Remifentanil (pompka morfiny) podczas porodu - Co powinnaś wiedzieć
Jak działa remifentanyl?
Remifentanil jest silnym lekiem przeciwbólowym o krótkim działaniu 3-5 minut. Po
jego wstrzymaniu, lek szybko znika z organizmu. Remifentanyl jest podawany przez
kroplówkę z zastosowaniem pompki. Masz możliwość samodzielnego dozowania
uśmierzania bólu, naciskając przycisk. Po naciśnięciu przycisku lek jest uwalniany
przez kroplówkę do organizmu. Pompka została tak ustawiona, że nie można
przedawkować. Po zastosowaniu maksymalnej dawki pompka przestanie podawać
Remifentanil. W momencie, gdy zaczniesz przeć, podawanie remifentanylu zostanie
wstrzymane.
Korzyści Remifentanylu
 krótko i silnie działający lek przeciwbólowy, który równie szybko znika z organizmu
 działa szybko po podaniu
 może być stosowany przez cały okres rozwierania się szyjki macicy.
 samokontrola: naciskając na przycisk możesz złagodzić ból
Wady remifentanylu?
Remifentanyl jest stosowany od lat podczas operacji. W Niderlandach remifentanyl
jest również stosowany od 2005 r. podczas porodu Do tego zastosowania nie jest
oficjalnie zarejestrowany. Nie wiadomo, czy ma długoterminowe konsekwencje dla
dziecka.
 wymagany jest sprzęt monitorujący: kroplówka, pomiar tlenu, pomiar ciśnienia
krwi, wideo serca dziecka. Co wymaga trochę czasu na przygotowanie.
 skuteczność zmniejsza się po 4 do 6 godzinach stosowania
 Remifentanyl ma działania uboczne, takie jak nudności, swędzenie i senność.
 Podczas stosowania tego leku nie wolno chodzić
 Remifentanyl może powodować problemy z oddychaniem, oddychanie może stać
się wolniejsze lub płytsze (rzadko: zatrzymanie oddychania)
Około 13% kobiet doświadcza niewystarczającą ulgę w uśmierzaniu bólu po
zastosowaniu remifentanylu i nadal wymaga znieczulenia zewnątrzoponowego
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Jakie kontrole są konieczne, jeśli używasz Remifentanylu?
Jeśli stosujesz Remifentanil, pielęgniarka lub położna sprawdzi, czy oddychasz
odpowiednio. Poziom tlenu we krwi mierzy się klipsem na palcu. Bicie serca i
ciśnienie krwi są również regularnie monitorowane. Jeśli okaże się, że oddychasz
gorzej, podawanie Remifentanylu zostanie wstrzymane. Prawdopodobieństwo, że
całkowicie przestaniesz oddychać, jest bardzo nikłe. Jeśli mimo wszystko do tego
dojdzie, wówczas położna lub pielęgniarka pomogą Ci w oddychaniu. Ponieważ
Remifentanil zniknie w ciągu kilku minut, oddychanie o własnych siłach szybko
powróci. Przez pierwsze pół godziny po rozpoczęciu podawania leków lekarz lub
położna pozostanie przy Tobie w pokoju, aby nadzorować sytuację. Pół godziny
później w pokoju będzie obecna pielęgniarka.

Vragen
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kun je ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog.
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