Epidural Information Card - Czech

Informace o epidurální anestézii
(Tato informace je jenom rámcová. Detailní informace dostanete na
www.oaaformothers.info Nejasnosti prodiskutujte s anesteziologem.)
Zavádění epidurální anestézie
•

Budete potřebovat kanylu (jehlu) do žíly a pravděpodobně kapačku.

•

Při zavádění epidurálu je důležité, abyste se nehýbala a také abyste
dala anesteziologovi vědět, když budete mít porodní bolest.

•

Zavádění epidurálu trvá asi 20 minut a pak je třeba vyčkat 20 minut na
účinek.

•

Někdy epidurál neúčinkuje plně a je třeba jej přizpůsobit nebo znovu
zavést.

Výhody epidurální anestézie
•

Vynikající úleva od porodních bolestí ve většině případů.

•

Někdy se dává na začátku spinální anestézie pro rychlejší účinek.

•

Dávka a druh místního anestetika se může podle okolností změnit tak,
aby Vám to umožnilo na chvíli opustit postel. Tomu se říká mobilní
epidurál.

•

Všeobecně vzato epidurál nemá negativní vliv na plod.

•

Epidurál je možno doplnit tak, aby se dal použít na císařský řez.

Jaké problémy může mít epidurální anestézie?
•

Opakované dávky koncentrovaného místního anestetika mohou
způsobit dočasnou nehybnost nohou a mohou zvýšit riziko porodu
kleštěmi nebo s vakuovou extrakcí.

•

Druhá doba porodní může být trochu prodloužena.

•

Během epidurálu můžete mít nízký tlak, svědění nebo zvýšenou
teplotu.

•

Místo vpichu může být citlivé, ale většinou jen několik dní. Bolest zad
NENÍ způsobena epidurálem, ale je po jakémkoli porodu častá.

Na druhé straně karty najdete informace o nejdůležitějších rizikách epidurální
anestézie.
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Informace o epidurální anestézii
Rizika spojená s epidurální nebo spinální anestézií pro úlevu od porodních bolestí
Druh rizika

Kolikrát se to stane?

Jak časté to je?

Pokles krevního tlaku

Jedna z 50 žen

Občas

Neúplný účinek takže je třeba
použít jinou metodu úlevy bolesti

Jedna z 8 žen

Časté

Neúplný účinek pro císařský řez
takže je třeba dát celkovou
anestézii

Jedna z 20 žen

Někdy

Těžká bolest hlavy

Jedna ze 100
(epidurální anestézie)

Málokdy

Jedna z 500
(spinální anestézie)
Poškození nervu (necitlivé místo
na noze nebo slabá noha)

Dočasné – jedna z 1000 žen

Účinek trvající více než 6 měsíců

Permanentní – jedna z
13 000 žen

Epidurální abscess (infekce)

Jedna z 50 000 žen

Zřídkakdy

Velmi zřídkakdy

Zápal mozkových blan
Jedna ze 100 000 žen
Epidurální výron krve (krevní
sraženina)

Jedna ze 170 000 žen

Ztráta vědomí
(dočasná)

Jedna ze 100 000 žen

Velmi zřídkakdy

Těžké poškození, včetně
permanentního poškození míchy

Jedna z 250 000 žen

Velmi zřídkakdy
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