Medicinaal lachgas
Spoed Eisende Hulp

Beter voor elkaar

Inleiding
Medicinaal lachgas is een mengsel van zuurstof en lachgas welke via een
masker wordt ingeademd. Het inademen van het mengsel heeft een
geruststellende en kalmerende werking. U wordt er rustig van.
Lachgassedatie is een veilige verdovingsmethode (sedatie) waarbij de
patiënt steeds bij bewustzijn blijft. Voordat het toedienen begint wordt eerst
alles met u/ uw kind besproken. We vragen u dan of u toestemming geeft
om de lachgassedatie toe te passen.

Werkwijze
De uitleg begint met het passen van een masker waarmee het mengsel
wordt toegediend. We leggen u aan een monitor waarbij hartslag en
ademhaling wordt bewaakt.
Daarna start het toedienen van het mengsel en het gaat door tot de patiënt
zich prettig en ontspannen voelt. Meestal is dat na 3-5 minuten. Bij dit
optimale moment vindt de behandeling plaats. Gedurende behandeling
blijft het toedienen van het lachgas/ zuurstof mengsel door gaan. Tijdens
de behandeling moet het masker op het gezicht blijven om de gassen goed
binnen te krijgen en uitademingsgassen of te zuigen.
Blijf tijdens de procedure rustig doorademen. Probeer niet te praten. We
spreken, voor de procedure, handsignalen af om te communiceren.
De behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een
plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft.

Hoe ervaart de patiënt het?
Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat raar en vreemd
kan zijn, verandert dit in de meeste gevallen na een paar minuten in een
fijn, warm, ontspannen, loom of zweverig gevoel. Het komt ook wel eens
voor dat iemand het toch niet fijn vindt. In overleg met uw arts kan dan
gekozen worden voor een andere verdovingsmethode.
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Is lachgas gevaarlijk voor de gezondheid?
Lachgas dat in een lage hoeveelheid en bij behandelingen van niet langer
dan een uur wordt gebruikt, is ongevaarlijk voor de gezondheid.

Wat gebeurt er na afloop van de behandeling?
De lachgassedatie wordt afgesloten door gedurende enkele minuten
zuivere zuurstof in te ademen. Een groot voordeel van lachgassedatie is
dat, wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, het middel na 5
minuten is uitgewerkt. Ook zijn in vrijwel alle gevallen geen na-effecten
merkbaar. Bij volwassenen wordt- puur voor de zekerheid- geadviseerd
om het eerste halfuur nog niet aan het verkeer deel te nemen.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.
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