informacije za paciente

blokada s pomočjo UZ

Blokada s pomočjo ultrazvoka –
lajšanje kronične bolečine z blokado živčnih pletežev ali živcev
Spoštovani!
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu, možnih
neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane zdravstvene oskrbe.

POSEG:
Za lajšanje kronične bolečine vam bomo blokirali živčni pletež, živec in/ali boleči del mišice ali sklepa.
Za ta namen v izbrano področje vbrizgamo različne zdravilne učinkovine, kot so lokalni anestetik,
kortikosteroid, opioidi in druga zdravila. Za večjo učinkovitost in lažje prepoznavanje majhnih struktur v
telesu, ki jih z očesom pod kožo ne vidimo, uporabljamo ultrazvočni aparat. Ta oddaja človeku
neškodljive ultrazvočne valove in nam pomaga pri orientaciji v telesu, pri natančnejšemu iskanju mesta
aplikacije zdravila, obenem zagotavlja večjo varnost pacienta, saj se izognemo nenamernim
poškodbam anatomskih struktur.
Za blokado uporabljamo varne, dolgo delujoče lokalne anestetike (ropivakain ali levobupivakain), ki za
nekaj časa omrtvičijo področje v bližini živca in tako preprečijo prenos in zaznavo bolečine. V prvih urah
ali celo nekaj dneh blokirani del telesa slabše čutimo in premikamo. Zaradi delovanja lokalnega
anestetika se lahko pojavi slabši vid ali šumenje v ušesih. Za dolgotrajnejši učinek blokade lokalnemu
anestetiku lahko dodamo kortikosteroid.
Delovanje blokade lahko podaljšamo z namestitvijo tankega katetra ob poteku živca, po katerem
neprekinjeno dovajamo zdravilne učinkovine.
Končni učinek blokade je ugoden ali pa se prvotne bolečine vrnejo v nespremenjeni obliki.
OPOZORILO!
Če jemljete zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi (marevan, aspirin, plavix, xarelta…), se o tem
pred blokado pogovorite z zdravnikom, ki bo blokado opravil.
MOŽNI ZAPLETI:
• bolečina med injiciranjem zdravila,
• podplutba na mestu injiciranja,
• preobčutljivost/alergijska reakcija na lokalni anestetik,
• vnetje na mestu blokade.
NAČIN OBRAVNAVE ZAPLETA:
• prekinitev injiciranja lokalnega anestetika,
• lokalno hlajenje,
• zdravljenje alergije z zdravili,
• antibiotično zdravljenje.
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