Smertelindring med lattergas
Vi tilbyder lattergas ved mindre indgreb, eksempelvis
ved blodprøvetagning, anlæggelse af venflon osv.
Lattergas virker døsende og smertelindrende, og gør
for det meste børnene mere ligeglade med undersøgelser og indgreb.

Barnet får lattergas ved at trække vejret i en tætsluttende maske, der er placeret over næse og mund.
Barnet må gerne holde masken selv, men ofte fungerer det bedre, hvis forældre eller plejepersonale holder den.
Masken kan dryppes med duftdråber, hvilket en del
børn foretrækker.

Hvad er lattergas?
Lattergas er en luftart, der gives som en
blanding af 50 % ilt (O2) og 50 % kvælstofforilte
(N2O). Det kan have den virkning, at man
kan få lyst får lyst til at grine – deraf navnet.

MULIGE BIVIRKNINGER
Alle lyde og synsindtryk forstærkes af lattergas. Derfor er det vigtigt, at der er ro på stuen, og at der tales i
en dæmpet tone.
Nogle børn oplever, at det prikker og snurrer i fingre,
tæer og fødder, eller at kroppen bliver varm og stemmen bliver dybere.

SÅDAN VIRKER LATTERGAS
Lattergas virker hurtigt, allerede efter 3 minutter, men
er også meget hurtigt ude af kroppen igen.
Barnet er vågent hele tiden, mens behandlingen finder sted, og forældrene kan selvfølgelig være tilstede
og holde i hånd.
Nogle børn kommer på en lille fantasirejse, nogle kan
få lyst til at grine eller bliver pjattede undervejs.
Lattergas kan bruges til næsten alle børn, hvis følgende betingelser er opfyldt:


Barnet skal være over 3 år



Barnet skal kunne samarbejde om at trække vejret
i den tætsluttende maske

SÅDAN GIVES LATTERGAS

Nogle børn kan få kvalme, kaste op eller opleve svimmelhed. Disse bivirkninger forsvinder af sig selv indenfor få minutter.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Ambulatorium for Børn og Unge
Sygeplejerske:
Tlf. 97 64 10 22
Vi træffes:
Mandag – fredag 8.00 – 9.00
Sengeafsnit for Børn og Unge
Tlf. 97 64 10 07

Lattergas gives på den stue, hvor undersøgelsen skal
finde sted.

Børn og Unge
www.rhnordjylland.rn.dk
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