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INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A
PROVEDENÍM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

PODÁNÍ INHALAČNÍ ANALGEZIE S POUŽITÍM PŘÍPRAVKU
ENTONOX
Vážená paní/vážený pane,
na Vaši žádost bude Vám při ošetření podána inhalační analgezie s použitím přípravku Entonox.
POPIS OŠETŘENÍ
Jedná se o neinvazivní techniku, při které je pacientovi podávána směs plynů (50 % oxidu dusného,
50 % kyslíku) pomocí inhalační masky, kdy pacient vdechuje směs plynů dávkovanou nádechovým
ventilem.
Entonox je ideální pro pacienty při krátkodobých výkonech. Pro optimální účinek je podstatná
spolupráce pacienta. Podání Entonoxu vychází z indikace lékaře.
ÚČEL OŠETŘENÍ
Entonox je využíván pro následující účinky:
• rychlá a řízená úleva od bolesti (analgezie)
• anestezie (zvýšení prahu bolesti)
• sedace (uklidnění)
• anxiolitycký účinek (odstranění úzkosti a strachu)
• pocit omámení a euforie.
KONTRAINDIKACE
Použití entonoxu je kontraindikováno v následujících případech: snížené vědomí a chybějící
kooperace, při poranění obličeje znemožňující správné nasazení masky, pneumotorax, akutní infarkt
myokardu, srdeční insuficience, kardiální dysfunkce, zvýšený intrakraniální tlak.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY, RIZIKA A KOMPLIKACE
Entonox má minimum vedlejších účinků. Občasně se však objeví lehká závrať, mírná nevolnost,
sucho v ústech, bolest hlavy (po ukončení inhalace však tyto příznaky brzy odezní). Při inhalaci
plynné směsi s kontinuálním průtokem je bráno v úvahu riziko zvýšené sedace, bezvědomí a
negativní účinky na ochranné reflexy (např.: opakované zvracení a možné vdechnutí zvratků).
POUČENÍ O ALTERNATIVÁCH NAVRŽENÉHO OŠETŘENÍ
První volbou tlumení bolesti je nabízena balneoterapie, masáže, aromaterapie. K
medikamentosnímu tlumení bolestí se používají injekčně podané opiáty. Velmi účinnou metodou je
pak epidurální, tak zvaná „walking epidural“ anestezie – zavedení jemného kateteru do páteřního
kanálu, kterým se podává znecitlivující látka
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OMEZENÍ V OBVYKLÉM ZPŮSOBU ŽIVOTA
Režim pacienta před výkonem: bez omezení
Režim pacienta po výkonu: Nežádoucí psychomotorické účinky odezní do 20 minut po inhalaci.
Po tuto dobu je pacient sledován zdravotnickým personálem.
PLATBA
Použití Entonoxu není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a je zpoplatněno
následujícím způsobem:
použití : I. doba porodní 500, - Kč / 30 min.
V ostatních případech dle platného ceníku placených služeb
Platba bude provedena hotově nebo převodem na účet.
PŘED PODPISEM INFORMOVANÉHO SOUHLASU SE PROSÍM ZEPTEJTE NA
VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!
Přejeme Vám co nejkratší a ničím nekomplikovaný pobyt v našem zdravotnickém zařízení.

Jméno pacienta: .............................................................

Rodné č: .................................

Poučení poskytl a případné doplňující informace zodpověděl:

(Razítko a podpis lékaře)
Prohlašuji, že jsem byl seznámen/na se všemi okolnostmi souvisejícími s podáním přípravku
Entonox, byly mi vysvětleny možné alternativy, kontraindikace, nežádoucí účinky přípravku i
režim po podání přípravku. Byl/a jsem informován/na o ceně podání inhalační anestezie
Entonox. Byl/a jsem také poučen/a o svém právu klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda s
navrženou zdravotní službou či zdravotním výkonem souhlasím či nikoli. Prohlašuji, že
podaným informacím rozumím, nemám žádné další otázky, ani nejasnosti, a vyslovuji svůj
svobodný informovaný souhlas s podáním inhalační analgezie. Dále prohlašuji, že jsem
pravdivě informoval/a ošetřujícího lékaře o svém zdravotním stavu, užívání léčivých
přípravků či návykových látek a dalších okolnostech podstatných pro poskytování
zdravotních služeb.

V Rakovníku dne......................... .................................................................... podpis pacienta
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