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 Aplikace inhalační analgezie při porodu

Na Gynekologicko-porodnickém oddělení Kroměřížské nemocnice sledujeme 
trendy moderního porodnictví a zároveň se snažíme zajistit našim rodičkám 
maximální komfort. Pro snížení vnímání bolesti během porodu tedy nabízíme 
vysoce účinné inhalační analgetikum ENTONOX.

V moderní medicíně existují různé způsoby, jak snížit vnímání porodní bolesti či 
bolesti spojené s gynekologickými zákroky a právě inhalace ENTONOXu je jedním 
z nich. Jedná se o směs plynů bez chuti a bez zápachu. Je to účinné analgetikum 
(látka používaná k úlevě od bolesti) s charakteristickým anxiolytickým účinkem, 
tedy zbavující klienty psychického napětí, strachu a úzkosti. 
Bolest (ať už akutní, chronická nebo porodní) a strach představuje pro rodičku 
při kontaktu se zdravotnickým personálem velice zatěžující aspekt, proto se jej 
snažíme jakýmkoliv způsobem minimalizovat.

 Jednoduché podání

Medicinální plyn se podává přes inhalační masku nebo náústek s filtrem, rodička 
si sama vdechuje směs plynů dávkovanou nádechovým ventilem. Mezi přednosti 
této analgezie užívané pro regulaci porodních bolestí a porodního stresu patří vedle 
snadného podání také rychlý nástup i ústup účinku a jeho snadné řízení. Aplikace je 
neinvazivní, tedy bez nutnosti podání prostřednictvím injekce, a toto analgetikum 
je prokazatelně bezpečné pro ženu i její dítě. 

 Široké spektrum využití

V současné době má ENTONOX široké spektrum použití nejen v porodnictví, ale 
i v urgentní medicíně, při pediatrických výkonech, při bolestivých diagnostických 
zákrocích nebo například při biopsiích v oboru gynekologie. Lze jej využít 
také u krátkodobě bolestivých procedur souvisejících s porodnictvím - sutura 
episiotomie, odstranění drénu aj.
Aplikace inhalační porodnické analgezie je výkon, který není hrazen zdravotními 
pojišťovnami, proto je veden jako nadstandardní a rodičky si jej hradí samy.

 Aktuální ceník zdravotnických služeb:

   inhalační analgezie v průběhu první doby porodní 1100 Kč
   inhalační analgezie u krátkodobě bolestivých zákroků 350 Kč

Výše uvedenou částku je možné uhradit hotově přímo  
na Gynekologicko-porodnickém oddělení Kroměřížské nemocnice. 

Přípravek je registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz). 

Podrobnější informace o aplikaci inhalační analgezie při porodu poskytnou lékaři 
nebo porodní asistentky přímo na porodních sálech.


