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Leben begleiten: Nah am Menschen – In der Region und für die Regi-
on – Umfassende Gesundheitsversorgung von der Geburtshilfe bis zur 
Altersmedizin – Modernste Medizintechnik für Diagnostik und Thera-
pie – Ganzheitliche Fürsorge und menschliche Nähe - Hochqualifi zierte 
Ärzte, erfahrenes Pfl egepersonal und Therapeuten – Unser Team für Ihr 
Wohlergehen: Kardiologie, Stroke Unit, Intensivmedizin, Gastroentero-
logie, Geriatrie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Allgemein- und Visze-
ralchirurgie, Gefäßchirurgie, Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Radi-
ologie, Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin, Anästhesie-, 
Intensiv- und Palliativmedizin, Tagesklinik für Psychiatrie, Psychothera-
pie und Psychosomatik, Medizinisches Versorgungszentrum, Physiothe-
rapie, Gesundheits- und Krankenpfl egeschule.

Hasta - kontrollü ağrı tedavisi,

Büyük ameliyatlardan sonra, modern ve etkili bir tedavi yöntemi 

kullanıyoruz:

Hasta - kontrollü ağrı tedavisi

Bu yöntem için, özel ilaç pompaları ağrı kateterlerine eklenilir.

Ağrı kateterleri, lokal anestezik altında ilişkin sinirlere yerleştirilen, 

ince hortumlardır. Sinir keşfi , özel iğneler ve sinir stimülatörlerden 

yararlanarak gerçekleşir. Bu sinir stimülatörler kısa bir süre için, 

ilişkin uzuvlarda bir elektriklenme hissine veya kas seğirmesine 

neden olabilir.

Ağrı pompasının şalteri ile kendinize kateterden tehlikesiz bir 

biçimde ağrı ilacının ayarlanmış dozunu belirli zaman aralıklarında 

verebilirsiniz.

Ağrı kateterler.

temel olarak aşağıdaki avantajlar sunmaktadır
 ■ Ameliyat sonrası beliren yara ağrısını azaltır
 ■ daha erken ve ağrısız mobilizasyon ve fi zik tedavisi ve
 ■ bu sebepten dolayı daha düşük zatürree veya tromboz tehlikesi
 ■ ağrı tedavisi için daha düşük hap ihtiyacı

Herz Jesu Hastanesi
Südring 8 | 56428 Dernbach

Telefon 02602 684-0 | Telefax 02602 684-213
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Modern ağrı tedavisi 
tarafından Bölgesel Anestezi



Aksiller kateter

elde müdehale

olası yan etkileri: 

uyuşukluk veya ağrılık 

hissi parmaklarda veya 

kollarda

Kasıktan kateter

diz ameliyat sırasında

Mümkün olan yan etkileri: 

Dizalanda uyuşukluk

Boyunda kateter

omuz cerrahisinde

Nadir yan etkileri: ağır göz 

kapakları, Ses kısıklığı veya 

nefes almada zorluk

Üst arka alanda epidural kateter

Örneğin, bir bağırsak ameliyati

olası yan etkileri: 

Karıncalanma hissi ya 

da göğüste ve kolda 

uyusukluk

Alt sırt bölgesinde epidural kateter

Örneğin, doğumhane odasında

olası yan etkileri: Idrar 

yapma ile ilgili sorunlar, 

Uyuşukluk veya ba-

caklarda güçsüzlük

Değerli hastalarımız!

Birçok kişi için, hastanede kalmak şiddetli ağrı korkusu ile bağlıdır.

Ağrı yaralanmalardan sonra veya ameliyat sonrası veya birçok 

hastalıklardan dolayı oluşabilir.

Şiddetli veya hatta dayanılmaz ağrı, ancak şimdiki zamanımı önle-

nebilir.

Aşağıda sizlere açıklayacağımız modern tedavi seçenekleri sayesin-

de, çoğu ağrılar dayanılabilecek bir ölçüde azaltılabilir.

Bölgesel anestezi kateter yönteminin sayesinde ameliyat sonrası 

ağrı tedavisi için veya ağrılı hastalık için yararlıdır.

Kateter eklenmeden önce, bizim ağrı ekibimiz sizlere önce onun et-

kileme biçimini ve sona ermesini ve tüm önlem biçimlerini açıklar.

Ekibimiz tecrübeli doktorlardan ve özel eğitilmiş hemşirelerden 

oluşur.

Kateterinizin gerektiği süre içinde, günde iki kez ağrı hizmeti 

tarafından ziyaret edileceksinizdir.


