Spoed Eisende Hulp

Sedatie en pijnstilling bij
de Spoed Eisende Hulp

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

Wat is sedatie?

Voor bepaalde ingrepen kan de arts besluiten u niet alleen pijnstilling te
geven, maar ook een sederend middel (roesje). Dit betekent dat u in een
lichte slaap komt en daardoor de ingreep gemakkelijker ondergaat.

Wat gaat er gebeuren?

Allereerst zal de verpleegkundige u een infuus geven met een naaldje in
uw arm. Via dat infuus worden de medicijnen intraveneus, dat wil zeggen
via de bloedbaan, gegeven. Om u tijdens de ingreep in de gaten te kunnen
houden, wordt u aangesloten op een monitor die uw bloeddruk, hartslag
en zuurstofgehalte meet. Na het geven van de medicijnen valt u vrij snel in
slaap en volgt de ingreep. Kort hierna wordt u weer wakker, maar kunt u zich
nog wel iets slaperig voelen. Ook kunt u zich de ingreep zelf door de gegeven
medicijnen vaak niet goed meer herinneren. Bij elke procedure is altijd
minimaal één ervaren arts en verpleegkundige aanwezig.

Wanneer mag u naar huis?

Na de behandeling mag u naar huis als:
• U goed wakker bent.
• Uw hartslag en bloeddruk goed zijn.
• U kunt drinken en niet misselijk bent.
• U rechtop kunt zitten en niet duizelig bent.
Als het nodig is, krijgt u pijnstillers mee naar huis. Geadviseerd wordt
tot 12 uur na een dergelijke ingreep geen voertuigen te besturen of machines
te bedienen.

Wanneer moet u een arts waarschuwen?

Als u last krijgt van onderstaande klachten belt u dan naar de afdeling
Spoed Eisende Hulp (SEH) waar u geholpen bent.
• Misselijkheid en/of braken.
• Andere klachten die u niet vertrouwt.

Vragen en bellen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw
behandelend arts of bel naar de afdeling Spoed Eisende Hulp.
De afdeling Spoed Eisende Hulp is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.
Telefoonnummer: (0515) 48 88 88.
Vraag naar de verpleegkundige van de SEH voor overleg.
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