Een PCA-pomp
Informatie voor tieners

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Om de pijn na je operatie te verminderen krijg je om de paar uur
pijnstillers en daarnaast krijg je een PCA-pomp. Daarmee kun je zelf
de pijn verminderen. In deze folder vertellen we je hoe dit werkt.

Wat is een PCA-pomp?
PCA betekent letterlijk Patiënt Controlled Analgesia. Dit wil zeggen
dat jij zelf je pijn kan helpen verminderen. Je kunt jezelf dus extra
pijnstilling geven wanneer je vindt dat je dat nodig hebt.
De pomp is een soort computer waarin een spuit wordt gezet. In die
spuit zit de hoeveelheid pijnstillend medicijn, meestal is dit morfine,
aangevuld met een zoutwateroplossing. De morfine wordt precies
uitgerekend naar jouw gewicht zodat je niet te veel of te weinig
krijgt.
De pomp wordt aangesloten op je infuus. Zo kan het medicijn direct
in je bloedbaan druppelen. Daar voel je niets van en het helpt goed
tegen de pijn.

Hoe kun jij nu je pijn verminderen?
Na de operatie wordt de PCA-pomp aangesloten. Je krijgt dan
steeds een klein beetje morfine.
Als je toch nog pijn hebt, kun je zelf op een knop drukken en dan
krijg je nog een beetje morfine extra. Je kunt dit net zo vaak doen
als je zelf nodig vindt.
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De verpleegkundige van de afdeling komt regelmatig aan je vragen
of je nog pijn hebt.
Je hoeft niet bang te zijn dat je te veel morfine krijgt want de
computer in de pomp zorgt ervoor dat dat niet kan. Je hoeft ook niet
bang te zijn dat je verslaafd raakt, omdat je hiervoor te weinig en te
kort morfine krijgt. Meestal heb je de pomp na twee dagen niet meer
nodig.

Bijwerkingen
Als je morfine krijgt kan het gebeuren dat je er misselijk van wordt.
Ook kan je er erg van gaan dromen. Als je daar last van hebt, vertel
dat dan altijd aan de verpleegkundige.
Heel soms gebeurt het dat je door de morfine wat minder goed kunt
ademhalen. Je ligt daarom de eerste 24 uur aan een monitor.
Hiermee kunnen we je hartslag, ademhaling en het zuurstofgehalte
in je bloed extra in de gaten houden.

Tot slot
Als jij en/of je ouders nog vragen hebben na het lezen van deze
folder, dan kan je voor meer informatie altijd terecht bij de
verpleegkundige van de afdeling. Vraag het ons gerust.

Geef hier je mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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