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Remifentanyl arabisch
ريميفيتانيل (مضخة المورفين) أثناء الوالدة  -ما يجب عليك أن تعلميه
كيف يعمل ريميفيتاميل؟
إن ريميفيتاميل هو مسكن ألم قوي ذو مفعول قصير لمدة  5-3دقائق .تختفي المادة سريعا من الجسم إذا أوقفته .يمنح
ريميفينتانيل لك عبر قسطار وريدي باستخدام مضخة .يمكنك ترتيب مكافحة األلم الخاصة بك بنفسك عبر الضغط على
زر .عندما تضغطين على الزر ،يدخل الدواء جسمك عبر القسطار الوريدي .هناك تحديد للمضخة بحيث ال يمكن منح
جرعة زائدة عن الحد لنفسك .إذا استخدمت الجرعة القصوى ،ال تمنح المضخة ريميفينتانيل بعد ذلك .سوف يتم إيقاف
ريميفينتانيل عندما تقومين بالعصر.
فوائد ريميفينتانيل
 مسكن ألم قوي لوقت قصير يختفي من الجسم بسرعة كذلك
 يعمل بسرعة بعد المنح
 يمكن استخدامه أثناء طوال فترة المخاض.
 التحكم بنفسك :يمكنك بضغطة واحدة على الزر تخفيف األلم
مضار ريميفينتانيل؟
يتم استخدام ريميفينتانيل لسنوات أثناء العمليات .كما يتم منذ  2005في هولندا استخدام أثناء الوالدات .وهو ليس مسجال
رسميا لهذا التطبيق .ليس من المعروف ما هي عواقب ذلك بالنسبة للطفل على المدى البعيد.
 هناك حاجة ألجهزة مراقبة :قسطار وريدي ،قياس األوكسجين ،قياس ضغط الدم ،تخطيط قلب للطفل الرضيع.
ويتطلب ذلك وقت تحضير.
 يكون المفعول أقل بعد  4إلى  6ساعات.
 لريميفينتانيل أعراض جابنية مثل الغثيان والحكة والنعاس.
 ال يسمح لك بالمشي أثناء المنح.
 يمكن أن يسبب ريمي فينتانيل مشاكل في التنفس ،يمكن أن يصبح التنفس أبطأ أو أقل عمقا (نادرا :توقف التنفس)
لدى  %13من النساء تسكين ألم غير كاف باستخدام ريميفينتانيل وهن يطلبن حقنة ظهر مع ذلك.
ما هي المراقبات الضرورية عند استخدامك لريميفينتانيل؟
إذا استخدمت رميفينتانيل ،تنظر الممرضة أو القابلة إذا كنت تتنفسين بشكل كاف .يتم قياس نسبة األوكسجين في الدم
باستخدام قراصة على اإلصبع .كما يتم قياس نبض القلب وضغط الدم بانتظام إذا اتضح أن تنفسك أصبح أسوأ ،يتم إيقاف
ريميفينتانيل .إن نسبة توقفك عن التنفس تماما قليلة جدا .وإن حصل ذلك ،ستساعدك القابلة أو الممرضة على التنفس.
بسبب انتهاء مفعول ريميفينتانيل أثناء بضعة دقائق ،يعود تنفسك سريعا .سوف يبقى الطبيب أو القابلة معك في الغرفة
أثناء أول نصف ساعة بعد منح األدوية للمراقبة .سوف تكون هناك ممرضة موجودة في أثناء النصف ساعة التي تلي
ذلك.
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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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