પ્રસુમત વેદનામાં રાહત: મવકલ્પોની ત ુલના કઈ રીતે થાય?
દવા સાથે પદ્ધતિઓ

ઈન્ટોનોક્સ

પેથીડીન કે ડીયામોર્ફીન
ઈન્જે ક્શન

(ગેસ અને હવા)

તે શું છે ?

તમે શું કરો છો?

દ:ખાવામાું કેટલી રાહત થઇ?

તેને અસર કરતા કેટલો સમય લાગે

પેશન્ટ તનયંતિિ નસમાં પીડાનો અભાવ (પીસીએ)

નાઈટ્રસ ઓક્સાઈડ અને ઓક્સીજન
ગેસનું એક તમશ્રણ.
.

પેથીડીન કે ડડયામોર્ફીન િમારા હાથ કે પગના સ્નાયુમાં
ઈંજે ક્ટ કરવામાં આવે છે .

ર્ફેન્ટાનીલ કે રેમીર્ફેન્ટાનીલનું ટીપું પંપ વડે િમારા હાથમાં
આપવમાં આવે છે.

િમારી નસને જડ કરવા િમારી પીઠ પર એક પાિળી નળી વડે સ્થાનીક નીશ્ચેિક અને
પીડા નાશક આપવામાં આવે છે . પ્રસુતિ પીડામાં િેની ભલામણ ના િો જલ્દી કે ના મોડી
હોઈ શકે.

માસ્ક કે વાલ્વ સાથેના મુખપિ વડે શ્વાસ
લો.

િમારા હાથ કે પગમાં ઈંજે ક્શન લાગેલ છે .

જયારે પણ સંકોચાવાની લાગણી જણાય ત્યારે િમારી જાિને
ડોઝ આપવા માટે બટન દબાવો.

જયારે નળી લાગેલ હોય ત્યારે પગ વાળીને પાંચ થી 10 તમનીટ માટે તસ્થર બેસો.

-

વારં વાર મંદ. ગભરાટને દુ ર કરી શકે .

દુ :ખાવામાં રાહતની સંખ્યા અલગ અલગ હોય. સ્ત્રી

સામાન્ય રીતે ખુબ સારું . સામાન્ય રીતે ખુબ સારું. એકમાં દસ વખત. તે કામ

એ હંમેશા એન્ટોનોક્સ લેવાની જરૂર પડે છે .

ન આપી શકે અંદ બદલવાની જરૂર પડે.

10 થી 15 મીનીટ િેને તસ્થર થવામાં લાગે છે અને પછી
થોડી મીનીટમાં અસર કરવાનું શરુ કરે છે .

20 તમનીટ તસ્થર થવામાં.

તરત જ.

છે ?

ઇન્ેક્શન તૈયાર કરવામાં પાંચ મમનીટ, પછી
30 મમનીટ પહેલાં તે અસર કરવાનું ચાલુ કરે છે .

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

પછી 20 મમનીટ કમરની નીચેના ભાગમાં અસર થવામાં (સીએસઈ
તેના કરતા ઝડપી રહેશે કેમ કે તમે કરોડરજ્જુ માં ઇન્ેક્શન લેશો).

તેની અસર અમુક કલાકો રહે છે .
અન્ય કોઈ પ્રક્રિયા?

કમરની નીચેનો ભાગ કે કરોડરજ્જુ અને કમરની નીચેનો સંયક્ુ િ ભાગ (સીએસઈ)

તમને ટીપાં ચાલુ કરવામાં આવશે.

તમને ટીપાં ચાલુ કરવામાં આવશે.

તમારા બાળકના હૃદયના ધબકારા તપાસવા માટે

તમને મ ૂત્ર મનકાલ માટે નળી મુકવામાં આવશે.

તમને મોનીટર સાથે જોડવામાં આવી શકે . તમારા

તમારા બાળકના હૃદયના ધબકારા તપાસવા માટે તમને મોનીટર સાથે

ઓક્ક્સજનનું સ્તર તપાસો. તમને વધુ ઓક્ક્સજનની

જોડવામાં આવી શકે .

જરૂર પડી શકે છે .
બાળકને જોખમ?

કંઈ નહહ.

શ્વાસ લેવામાં ધીમો હોય શકે . ઘેનમાં હોઈ શકે

શરૂઆતમાં શ્વાસ લેવામાં ધીમું હોય શકે .

અને શરૂઆતમાં પેટ ભરાવવામાં તકલીફ પડે.
માતા માટે આડ અસર?

થોડા ઉબકા.
એવું લાગે જાણે “ભાન ભૂલી” ગયા હો.
થાક ેવું લાગી શકે અને તમારું મોં
સુકાય જાય.

તમને લોહીનું દબાણ નીચું હોય શકે અને તેને કારણકે તમારા બાળકના
હૃદયના ધબકારાને અસર કરી શકે જો તેની સારવાર ન થાય તો.

નીંદર આવે અથવા બીમાર હો એવું લાગે.

નીંદર આવે અથવા બીમાર હો એવું લાગે.

લોહીનું દબાણ નીચું હોવું સામાન્ય છે .

તમને ખોરાક પચે તેમ દર લંબાવો ેથી તમારું

શ્વાસ ધીમો પડે – જો તમને તેનાથી ખુબ ઊંઘ આવે

પેશાબમાં તકલીફ.

પેટ ભરે લ ું લાગે.

તો તે લેવાનું બંધ કરશો.

ખુબ માથાનો દુ :ખાવો.(100 સ્ત્રીઓમાંથી એકને).

તમારા શ્વાસોચ્છવાસની હિયા ધીમી પડી શકે છે .

શ્વાસ ઉભો રહી જાય અથવા તમારા હૃદયના

તાપમાનમાં વધારો.

ધબકારા ધીમા પડે (જવલે).

થોડી વાર માટે ચેતામાં તકલીફ લાગે.(1000 સ્ત્રીઓમાંથી એકને)
ચેતામાં કાયમી તકલીફ (13000 સ્ત્રીઓમાંથી એકને).
ગંભીર તકલીફો (250,000 સ્ત્રીઓમાંથી એકને).

પ્રસતીપીડા અને પ્રસતતમાું અસર?

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

ફોસેપ્સની જરૂરીયાત વધુ પડે છે .

તેનાથી તમને ધક્કો મારવામાં તકલીફ પડી શકે છે . ફોસેપ્સની જરૂરીયાત
વધુ પડે છે .

ભૌતતક પધ્તતઓ

તે શું છે ?

તમે શું કરો છો?

પાણીનો હોજ

ટેન્સ

વૈકધ્પપક ઉપચાર

જન્મ આપવા માટેનો એક હોજ અથવા ગરમ

એક સહ્ય મવદ્યુત કરં ટ ે પેડ વડે તમારા પીઠ

એક્યુપચ
ં ર, એક્યુપ્રેશર કે હહપ્નોથેરાપી.

પાણીથી ભરે લો હોજ.

પર પસાર કરવામાં આવે છે .

તમારી પ્રસુમત પીડા દરમ્યાન પાણીમાં સુઈ જાઓ

કરં ટની શક્ક્ત મનયંમત્રત કરવા માટે તમે બટન

તમારે ઉપચાર કરનાર કે ે જન્માવાની

અને અમુક સમય બાદ તમારું બાળક જન્મે છે .

દબાવો.

હિયામાં તમારી સાથે રહે તેને ગોઠવવાની
જરૂર પડશે.

પીડમાું રાહત કેટલી ?

તમને આરામ આપી શકે છે અને સંકોચાવવાને

હળવી. કળતર પીડા ઘટાડવામાં મદદ કરે છે .

તમને આરામ રૂપ થવામાં મદદ કરે છે અને

કારણે ઓછી પીડા આપે છે .

પરસ્તીની પીડાની શરૂઆતમાં પીઠનો

સંકોચન પામવાને કારણે પીડા ઓછી કરે છે .

દુ :ખાવો ઘટાડવા માટે શ્રેષ્ઠ છે .
તેને અસર કરતા કેટલો સમય લાગે

તરત.

પેડ મુકવામાં અને ક્સ્થર કરવામાં પાંચ

ઉપચાર શરુ કરતા જ અસર કરવાનું શરુ કરે

મમનીટ.

છે .

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

પાણીમાં શ્વાસ લેવામાં તકલીફ અને પાણીમાં ચેપ

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

છે ?
કોઈ અન્ય પ્રક્રિયા?
બાળકને માટે જોખમ?

લાગે છે (કોઈક વખત)
માતા માટે આડ અસર?

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

પ્રસતત પીડા અને પ્રસતતમાું આડ

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

કંઈ નહહ.

અસર?
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અમે ટ્રાન્સલેટર મવધાઉટ બોડટ રના દાનના કે ેઓએ આ અનુવાદ કરે લ છે તેના આભારી છીએ

