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U of uw kind heeft pijnlijk letsel of moet een angstige of pijnlijke
ingreep ondergaan.
Voor goede en snelle pijnstilling willen we Fentanyl© geven.
Hoe werkt het?
Fentanyl is een snel- en kortwerkende, krachtige pijnstiller die op de
spoedeisende hulp veel wordt gebruikt bij acute pijn. Het middel is
een soort morfine, alleen met een snellere en kortere werkingsduur.
Fentanyl kan via een infuus of via de neus worden toegediend. Het
voordeel van de toediening door de neus is dat het kind niet geprikt
hoeft te worden.
Het medicijn wordt in beide neusgaten toegediend. De werking
treedt in na 5-10 minuten en houdt 30-60 minuten aan. Tegelijkertijd
wordt paracetamol toegediend voor langer werkende pijnstilling.
Bijwerkingen
Meest voorkomende bijwerkingen van Fentanyl zijn slaperigheid,
misselijkheid en braken. Ook kan de ademhaling langzamer
worden. Daarom worden de ademhaling en het zuurstofgehalte
gecontroleerd door een knijper op de vinger. Deze worden
aangesloten aan de monitor. Alleen indien nodig krijgt uw kind extra
zuurstof toegediend.
Naar huis
Na de behandeling mag uw kind weer naar huis, indien:
• hij/zij kan praten, zitten en drinken
• normale ademhaling en bloeddruk heeft
• niet braakt
Een arts waarschuwen
Fentanyl is een kortwerkend middel en er zijn na toediening
via de neus geen langdurige bijwerkingen bekend. Mocht uw
kind na ontslag echter last krijgen van misselijkheid, braken of
andere klachten die u niet vertrouwt, belt u dan naar de afdeling
Spoedeisende Hulp.
De afdeling SEH is hiervoor 24 uur per dag bereikbaar.
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Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze
altijd stellen.
Zo nodig kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling
Spoedeisende Hulp op telefoonnummer: 0251-265470.
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