Ukranian language

Регіональна анестезія для позапланового
кесарського розтину
Regional anaesthetic for unplanned Caesarean Sections (CS)
– information card

Iнформаційна листівка.

(SРегіональна

анестезія (епідюральна чи спінальна) це тип
полегшення болю де вам надають ін'єкцію місцевої анестезії в
поясницю щоб повністю викликати оніміння починаючи з грудей
і до ніг. Ваші ноги також оніміють і ви не зможете ними рухати.
Повного ефекту анестезія набирає через 10-20 хвилин.

Налаштування aнастезii
(Setting up the anaesthetic)
N

Вам спочатку підведуть крапельницю через голку під назвою
внутрівенна канюля в руку або ногу.
Анестезист введе укол місцевого анестетика в вашу поясницю.
Вам введуть трубку під назвою катетер в пустий сечовий міхур.
Ваш тиск і рівні кисню будуть часто перевірятись.
Деякі лікарні дозволять батьку дитини бути з вами підчас
процедури, але деякі дозволять йому ввійти лише після.
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Переваги регіональної анестезії
(Advantages of a regional anaesthetic)

Це часто найбезпечніший вибір якщо ви потребуєте
невідкладний кесарський розтин.
Вона дає можливість не спати під час народження дитини і
полегшення болю після регіональної анестезії зазвичай кращий
ніж після загальної анестезії.
Можливі проблеми регіональної анестезії
(Possible problems with a regional anaesthetic)

Анестезист перевірить що ви повністю заніміли перед тим як
почати операцію. Перевірка не дає 100% гарантії і можуть бути
неприємні відчуття підчас операції.
Є звичайним відчуття рухів і поштовхів в середині вашого
живота, але вас це не має вас тривожити. Інколи можлива легка
біль яку можна полегшити обезболюючими які ви приймете
через крапельницю або маску чи мундштук.
Рідко ви можете відчути сильну біль. Якщо це станеться
анестезист може надати загальну обезболення дуже швидко. Ви
заснете.
Є звичайним зниження тиску крові цим анестетиком. Також
може викликати тошноту і стан непритомності. Твій анестезіолог
допоможе тобі пролікувати цей стан відразу при появі
симптомів. Для попередження симптомів медикаменти інколи
дають з премекацією.
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Ризики і побічні дії регіональної анестезії
(Risks and side effects of regional anaesthetic)

Можливі проблеми

Як часто трапляється

Свербіння

Часто : 1 з 3-10 людей в
залежнiстi від медикамента
і дози

Значне зниження
артеріального тиску

спінальна: поширено, 1 з 5
епідуральна: рідко, 1 з 50

Епідуральна надана під час
пологів
виявилась
неефективною для
поповнення, інший анестетик
потребується для кесарського
розтину
Недостатній ефект анестезії,
потребуються додаткові
медикаменти для подолання болі
під час операції.

Поширено: 1 з 8-10

Спінальна:
Рідко- 1 з 20
Епідуральна: Поширено- 1
з7
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Недостатній ефект регіональної
Спінальна: Рідко- 1 з 50
анестезії для кесарського розтину Епідуральна: Рідко- 1-20
необхідназагальна анестезія.
Сильна головна біль

Нервові пошкодження

Спінальна: 1з 500
Епідуральна: 1 з100
Ефект триває менше ніж 6
місяців(наприклад :онеміння
частини ноги чи стопи,
слабість в нозі): досить
рідко- 1 з 1000 до 2000.
Ефект триває більше ніж 6
місяців: pідко 1 з 24 000

Менінгіт

Рідко 1 з 100 000

Абсцеси (інфекція) в хребті в
Рідко 1 з 50 000
районі спінальної чи епідуральної
ін’єкції.
Гематома в хребті в районі
ін’єкції.

Рідко 1 з 168 000

Абсцес чи гематома що привела
до серйозного ускладнення,
включаючи параліч (параплегія).

Рідко 1 з 100 000

Велика кількість місцевого
з епідуральною анестетика
випадково введено в вену в
хребті.

Рідко 1 з 100 000
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Велика кількість місцевого
Рідко 1 з 2
обезболюючого випадково
введено в спиномозкову рідину,
що може бути причиною важкого
дихання і дуже рідко- втрати
свідомості.

Точна цифра невiдома для всiх узкладнень.
Якщо Ви маете запитання ,будь ласка, запитуйте свого
aнестезіолога.
Ви можете знайти бiльше iнформацii на вебсайтi Роял Коллeж
Анестезіологoв www.rcoa.co.uk. Лестiвка мае назву " Anaesthesia
for Caesarian section. "
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