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Inleiding
Uw kind wordt vandaag geopereerd. De operatie is van zo’n aard
dat de pijnstilling met alleen paracetamol na de operatie, niet
voldoende zal zijn. In zo’n geval geven we altijd morfine erbij. Er
zijn verschillende methoden om morfine te geven. Het kan met een
zetpil, met een prikje in het been of met een infuus.
De PCA-pomp
Wij denken dat het – in deze situatie – het beste is om uw kind
morfine via het infuus te geven. Hiervoor gebruiken wij een PCApomp. Uw kind kan hiermee zelf zijn/haar pijnstilling regelen door op
een knopje te drukken als het pijn voelt. Het grootste voordeel is dat
uw kind dan niet meer afhankelijk is van de verpleging, waardoor
niet teveel, niet te weinig, niet te vroeg en niet te laat pijnstilling
beschikbaar is.
De PCA-pomp is volkomen veilig in gebruik. Hij is zo
geprogrammeerd dat niet teveel morfine kan worden gegeven. De
oplossing in de spuit is aangepast aan het gewicht van uw kind.
Zolang uw kind de pomp zelf bedient is de kans op de gevaarlijke
bijwerkingen van morfine (bijna) niet aanwezig. Wij willen u er
nadrukkelijk op wijzen dan uw kind de pomp zelf moet bedienen.
Mocht uw kind slapen dan is het niet de bedoeling dat u het ‘op het
knopje’ drukken overneemt.
Bijwerkingen
Morfine is bij velen vooral bekend om zijn bijwerkingen. De
belangrijkste zijn misselijkheid, jeuk en minder goede ademhaling
bij teveel morfine. Bijwerkingen als misselijkheid en jeuk kunnen
heel goed behandeld worden met medicijnen. Mocht u nog vragen
hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u die altijd
stellen aan de (pijn)verpleegkundige of de anesthesioloog.
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