
 

 

PCEA –    י אלחוש אפידורלי בשליטת המטופל "טיפול בכאב שלאחר ניתוח ע
דף הסבר למטופל ולבני משפחתו 

 
, ה/ת יקר/מטופל

שכן הוא מאיץ את תהליך ההתאוששות לאחר הניתוח , לטיפול בכאב חשיבות מרובה ,לטיפול בכאב חשיבות מרובה
ניידות מוקדמת ותרגילי נשימה ופיזיותרפיה החיוניים לאחר , טיפול יעיל מאפשר הפחתת סבל. ומונע סיבוכים

 הניתוח
  PCEA -משאבת ה

אפידורל הוא אותו צינור המוחדר )באמצעות משאבה , שיטת טיפול בה משכך הכאב ניתן לקטטר האפידוראלי שבגב –
(. ליולדת לשיכוך כאבי הלידה

התרופות בהן משתמשים הן תרכובת של מאלחש מקומי . המשאבה מאפשרת לקבל תרופה בצורה ממוחשבת
(MARCAINE)  ומשככי כאב מסוג אופיואידים(FENTANYL) . משאבה זו מזליפה את משככי הכאב באופן רציף

. ובנוסף בכאב מתגבר על פי דרישתך
. בשיטה זו הנך שולט על כאביך

והכאב יפחת תוך מספר דקות , היא תזליף לך את מנת התרופה המתוכנתת, ן של המשאבהלחץ על הלחצ? כואב לך
( דקות 15  –10אפקט תוך  )

? עדיין כואב

. לחץ מחדש לאחר מספר דקות
 

. המכשיר לא ייתן תרופה מעל המינון המתוכנן! אל דאגה
 

, נשימה עמוקה, שינוי תנוחה: ביצוע פעולה הדורשת מאמץ והעלולה להסב לך כאב כגון לפניחשוב ללחוץ על הלחצן 
. פיזיותרפיה וירידה מהמיטה, שיעול

. השימוש במשאבה יאפשר לך להיות שותף פעיל בטיפול בכאב וכן להיות פחות תלוי במטפלים
 

: חשוב לזכור
 

. הלחצןרק אתה יודע כמה כואב לך ולכן רק לך מותר ללחוץ על 
. אל תיתן לאף אחד ללחוץ במקומך

חולשה קלה ותחושת נימול בגפיים , סחרחורת, גרד, תרכובת התרופות בהן משתמשים עלולות לגרום לבחילות
. תחתונות

. ל דווח מייד לאחות ותקבל טיפול בהתאם"אם הנך חש באחת מתופעות הלוואי הנ
 

!  אל דאגה
!!! חר ניתוח שואפת לאפסשכיחות התמכרות לתרופות משככות כאב לא

 
: חשוב לזכור

: דווח על
עוצמת כאביך  -
 כול כאב חדש -

 תופעות לוואי -

 נימול וקשיים בהנעת הגפיים התחתונות, ירידה בתחושה -

 חולשה וסחרחורת -

 קושי  במתן שתן -
 

. אופטלגין, אקמול: עם תרופות אחרות להגברת היעילות כגון PCEAאפשר לשלב 
! המטרה היא למנוע כאב

 
. לא כואב לך כי אתה מקבל טיפול. הקפד ליטול את התרופות שניתנות לך גם בזמן שאינך חש בכאב

 
.  בכל שאלה הינך מוזמן לפנות לצוות המטפל במחלקתך

 
 

 מרכז רפואי רבין, צוות לטיפול ומניעת כאב


