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Θέκαηα πγείαο
Επιζκληρίδιος
Η επηζθιεξίδηνο απνηειεί έλαλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηνπ πόλνπ ηνπ παηδηνύ ζαο κεηά από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η επηζθιεξίδηνο
πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ αλαηζζεζηνιόγν αθνύ ρνξεγεζεί λάξθωζε ζην παηδί ζαο. Τν παηδί ζαο ζα ηνπνζεηεζεί ζε πιάγηα ζέζε
θαη ην θάηω κέξνο ηεο πιάηεο ηνπ ζα θαζαξηζηεί. Έλαο κηθξόο, καιαθόο πιαζηηθόο ζωιήλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην θάηω κέξνο ηεο
πιάηεο ηνπ. Τν αλαιγεηηθό θάξκαθν ζα ρνξεγεζεί κέζω απηνύ ηνπ ζωιήλα. Ο λνζειεπηήο θαη ν αλαηζζεζηνιόγνο ζα ξπζκίζνπλ
κηα εηδηθή αληιία, ε νπνία ζα ρνξεγεί αλαιγεηηθό ζην παηδί ζαο 24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάωξν.
Έλαο θαζαξόο επίδεζκνο ζα θαιύπηεη ηνλ ζωιήλα ζην θάηω κέξνο ηεο πιάηεο. Ο ζωιήλαο ζα ζηεξεωζεί κε γάδα ζηνλ ώκν.

Σκοπός ηης επιζκληριδίοσ
Η επηζθιεξίδηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαθνύθηζε ηνπ παηδηνύ ζαο από ηνλ πόλν έπεηηα από κηα κείδωλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ο
αλαηζζεζηνιόγνο, ν ρεηξνύξγνο θαη εζείο ζα ζπδεηήζεηε θαη ζα απνθαζίζεηε αλ απνηειεί ηνλ θαιύηεξν ηξόπν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ
πόλνπ ηνπ παηδηνύ ζαο.
Η επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη αλαθνύθηζε από ηνλ πόλν κε ιηγόηεξε ππλειία. Με ηελ επηζθιεξίδην, ην παηδί ζαο ζα λα
πνλάεη ιηγόηεξν όηαλ ζεθώλεηαη ζην θάζηζκα ή θαηά ην πεξπάηεκα κεηά από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Απηνύ ηνπ είδνπο ε
δξαζηεξηόηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάξξωζε κεηά από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε.
Η επηζθιεξίδηνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζωο γηα δύν έωο ηξεηο εκέξεο κεηά από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Όηαλ ην παηδί ζαο είλαη
μαλά ζε ζέζε λα θαηαπηεί, ζα ηνπ δνζεί αλαιγεηηθό από ην ζηόκα θαη ζα δηαθνπεί ε ρνξήγεζε ηεο επηζθιεξηδίνπ. Ο αλαηζζεζηνιόγνο
ηεο νκάδαο αληηκεηώπηζεο πόλνπ ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο πόζν ρξνληθό δηάζηεκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε επηζθιεξίδηνο. Ο ζωιήλαο
ηεο επηζθιεξηδίνπ αθαηξείηαη από έλα κέινο ηεο νκάδαο αληηκεηώπηζεο πόλνπ. Η αθαίξεζε ηνπ ζωιήλα είλαη αλώδπλε. Ελδέρεηαη λα
ππάξμεη θάπνηα ελόριεζε θαηά ηελ αθαίξεζε ηεο ηαηλίαο ζηεξέωζεο.

Το παιδί ζας και η επιζκληρίδιος
Τν πξώην απόγεπκα κεηά από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ην παηδί ζαο κπνξεί λα αηζζαλζεί κνύδηαζκα ζηα πόδηα θαη ζηελ πεξηνρή
ηνπ ζώκαηνο θάηω από ηε κέζε. Τν παηδί ζαο κπνξεί λα αλαθέξεη όηη δελ αηζζάλεηαη ηα πόδηα ηνπ. Θα ηνπ δνζνύλ αθξώδε
κπνηάθηα γηα λα πξνζηαηεπηνύλ νη θηέξλεο ηνπ. Τν παηδί ζαο πξέπεη λα θνξάεη ζπλερώο απηέο ηηο εηδηθέο παληόθιεο όηαλ βξίζθεηαη
ζην θξεβάηη. Όηαλ ην παηδί ζαο αξρίζεη λα αηζζάλεηαη μαλά ηα πόδηα θαη ηα πέικαηά ηνπ, κπνξεί λα ζπλερίζεη λα θνξάεη ηα κπνηάθηα
κόλν θαηά ηνλ ύπλν. Τν πξωί κεηά από ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ην παηδί ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θνπλήζεη ηα πόδηα ηνπ
θαη λα πεξπαηήζεη. Με ηε βνήζεηα ηνπ λνζειεπηή, ην παηδί ζαο κπνξεί λα θαζίζεη ζηελ θαξέθια, λα πεξπαηήζεη θαη λα θξαηεζεί.
Τπρόλ ηνπνζέηεζε επηζθιεξηδίνπ δελ ζα ζαο εκπνδίζεη λα θξαηήζεηε θαη λα πάξεηε ην παηδί ζηελ αγθαιηά ζαο.
Η επηζθιεξίδηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαγνύξα ζην δέξκα. Τν παηδί ζαο κπνξεί επίζεο λα παξαπνλεζεί όηη ηνπ αλαθαηεύεηαη ην
ζηνκάρη. Μπνξνύλ λα ηνπ δνζνύλ θάξκαθα γηα ηε κείωζε ηνπ θλεζκνύ ή/θαη ηεο λαπηίαο. Είλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ην
λνζειεπηή ζαο ή θάπνην κέινο ηεο νκάδαο αληηκεηώπηζεο πόλνπ ζε πεξίπηωζε πνπ ε λαπηία ή ε θαγνύξα θαηαζηνύλ πξόβιεκα.
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Ερωηήζεις και ανηζστίες ζτεηικά με ηην επιζκληρίδιο
Έλα κέινο ηεο νκάδαο αληηκεηώπηζεο πόλνπ ζα εμεηάδεη ην παηδί ζαο θαζεκεξηλά γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα παξακέλεη
ηνπνζεηεκέλνο ν ζωιήλαο ηεο επηζθιεξηδίνπ. Ο λνζειεπηήο ηνπ παηδηνύ ζαο κπνξεί λα θαιεί ηελ ππεξεζία αληηκεηώπηζεο πόλνπ
24 ώξεο ην εηθνζηηεηξάωξν.
Ο αλαηζζεζηνιόγνο ζα πξέπεη λα απαληήζεη ζηηο εξωηήζεηο ζαο πξνηνύ ρξεζηκνπνηεζεί ε επηζθιεξίδηνο. Μελ δηζηάζεηε λα θάλεηε
νπνηαδήπνηε εξώηεζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή.

Επικοινωνία
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε απηό ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πγείαο, θαιέζηε ην Κέληξν Οηθνγελεηαθώλ Πόξωλ
ζηνλ αξηζκό 513-636-7606 ή ηνλ παηδίαηξό ζαο.
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