POUČENÍ O POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ENTONOX
MUDr. Tomáš Přichystal (Tachovská 609/8, Praha 16 – Radotín, IČZ 05 634 001)
Jméno

Příjmení

Rodné číslo

Bydliště

ENTONOX je účinné a bezpečné neinvazivní inhalační analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účinku. Jde o hotovou směs
medicinálních plynů: 50% oxidu dusného, N2O, a 50% kyslíku, O2.
Entonox má analgetické, lehce sedativní a anxiolytické (odstraňující nebo snižující úzkost, obavy, strach, duševní napětí) účinky.
Pacient je po dobu inhalace při vědomí.

Nepoužívejte Entonox
Před užitím Entonoxu informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytuje kterýkoli z těchto příznaků nebo známek:
1. Dutiny naplněné plynem nebo bublinky plynu: pokud je z důvodu nemoci nebo z jakéhokoli jiného důvodu podezření,
že v dutinách pohrudnice vně Vašich plic je vzduch nebo že se ve Vaší krvi vyskytují bublinky plynu, například pokud jste
se potápěli s potápěcím zařízením a můžete mít v krvi plynové bublinky, nebo pokud Vám do oka byla vpíchnuta plynová
injekce, např. při odchlípení sítnice a podobně. Tyto plynové bublinky mohou expandovat a způsobit obtíže.
2. Onemocnění srdce: pokud máte srdeční selhání nebo závažnou poruchu srdeční funkce, jelikož mírně uvolňující účinek
oxidu dusného na srdeční sval může vyvolat další zhoršení srdeční funkce.
3. Nedostatek vitamínů: pokud máte diagnostikovaný, ale neléčený nedostatek vitamínu B12 nebo kyseliny listové,
protože oxid dusný může zhoršit příznaky vyvolané nedostatkem vitamínu B12 a kyseliny listové.
4. Ušní obtíže: např. zánět ucha, neboť Entonox může zvyšovat tlak ve středním uchu.

O tom, zda je pro vás Entonox vhodný, rozhodne lékař.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali jakékoli jiné léky na lékařský předpis i bez něj, informujte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení
Před užitím jakéhokoli léku se poraďte s lékařem. Vašemu lékaři byste měla sdělit, že jste těhotná. Během prvních 6 měsíců těhotenství
se doporučuje Entonox neužívat kvůli možnému riziku pro plod. Entonox může být podáván v posledních třech měsících těhotenství
a během porodu. Entonox může být podáván v období kojení, ovšem nikoli při kojení samotném.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud Vám byl podán Entonox bez jakéhokoli dalšího léku (analgetika, sedativa), z bezpečnostních důvodů byste neměl/a řídit
motorové vozidlo nebo provádět složité úkony do té doby, než se plně zotavíte (alespoň 30 minut). O tom,
zda je pro Vás bezpečné řídit motorové vozidlo, se poraďte se zdravotnickým personálem.
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Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Entonox nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100): Závrať, točení hlavy, euforie, nevolnost a zvracení.
Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000): Silná únava. Pocit tlaku ve středním uchu po delším užívání.

Použití
Entonox se aplikuje pomocí náustku nebo pomocí inhalační masky. Pacient vdechuje medicinální plyn sám či s pomocí personálu (děti).
Plnohodnotný účinek nastupuje po 3 minutách inhalace směsi plynů, po této přípravné fázi může lékař přistoupit k výkonu.
Pacient inhaluje Entonox po dobu bolestivosti výkonu. Po celou dobu aplikace je pacient sledován.
Aplikace tohoto přípravku může být doplněna podáním běžné injekční lokální anestezie, analgetikem nebo sedativem.

Poučení a seznámení s výkonem vydal MUDr. Tomáš Přichystal (Tachovská 609/8, Praha 16 – Radotín, IČZ 05 634 001).

Datum

Podpis pacienta (zákonného zástupce)
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