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ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠ’ ΤΟΝ 

ΑΣΘΕΝΗ - PCA 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ 

ΠΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΗ Η ΚΑΡΤΑ 

ΣΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΛΗΣΗΣ Ή ΠΟΝΟΥ. 
 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠ’ ΤΟΝ 

ΑΣΘΕΝΗ (PCA); 

 

 
ΠΩΣ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ; 

 

 
 
Έτοιµο για χρήση      Χορήγηση φαρµάκου           ∆εν είναι έτοιµο για χρήση  
 
 
 
 

 

ΠΟΤΕ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ? 

  

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Καθόλου πόνος   Άσχηµος πόνος 

 

Χρησιµοποιήστε όταν η 

ένταση του πόνου 

βρίσκεται εντός αυτής της 

κλίµακας. 
 

 

EH11.07 
 

Χρησιµοποιώντας τον ορό στο χέρι 

σας αυτό το µηχάνηµα θα σας χορηγεί 

παυσίπονο ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ. 

Όταν αρχίσετε να 

πονάτε πατήστε αυτό 

το κουµπί ΜΙΑ ΦΟΡΑ.  

Έτσι θα λάβετε µια 

καθορισµένη 

ποσότητα παυσίπονου.  



GREEK  
ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ;  

� Όταν αισθάνεστε ενοχλητικό πόνο 

� Πριν κάνετε γυµναστική που µπορεί να προκαλέσει πόνο 

� Πριν αλλάξουν τον επίδεσµο της εγχείρισης  

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΣΩ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ∆ΟΣΗ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ;  

Όχι. Ο γιατρός σας έχει δώσει εντολή να σας χορηγείται το φάρµακο σε 

ποσότητες που είναι κατάλληλες για τον πόνο σας. Η νοσοκόµα 

προγραµµάτισε το µηχάνηµα για να σας χορηγεί έναν καθορισµένο αριθµό 

δόσεων κάθε ώρα όταν πατάτε το κουµπί, έτσι δεν µπορείτε να 

χορηγήσετε περισσότερο φάρµακο στον εαυτό σας απ’ είναι κατάλληλο για 

εσάς.  

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΘΙΣΤΩ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ;  

Όταν το παυσίπονο φάρµακο χορηγείται για την ανακούφιση του πόνου το 

σώµα δέχεται την ανακούφιση του πόνου ΑΛΛΑ ∆ΕΝ εθίζεται στο 

παυσίπονο.  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ 

ΤΟ PCA; 

Όχι. Το µηχάνηµα PCA θα είναι συνδεδεµένο σε στύλο µε ροδάκια ώστε 

µπορείτε να µετακινείστε µε τον στύλο και το µηχάνηµα.  

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ PCA;  

Μόνο για το διάστηµα που έχετε δυνατό πόνο λόγω της εγχείρισής σας.  

ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΠΙ∆ΡΑ Η ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ PCA;  

Μόλις πατήσετε το κουµπί χορηγείται το φάρµακο και θα αρχίσετε να 

αισθάνεστε την επίδραση του παυσίπονου σε λίγα λεπτά.  

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΝΟΣ;  

Αν έχετε προβλήµατα στη χρήση του µηχανήµατος, ή συνεχίζετε να 

πονάτε µετά τη χρήση του µηχανήµατος, µιλήστε µε τη νοσοκόµα που σας 

φροντίζει. Η νοσοκόµα µπορεί: 

� Να εκτιµήσει τον πόνο µαζί σας 

� Να σας βοηθήσει να χρησιµοποιείτε σωστά το µηχάνηµα 

� Να σας χορηγήσει επιπλέον στήριξη για τον έλεγχο του πόνου 

σας 

� Να επικοινωνήσει µε το γιατρό σας για να ζητήσει περαιτέρω 

βοήθεια για εσάς.  

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠ’ ΤΟ PCA;  

Μερικές φορές οι ασθενείς µπορεί να έχουν παρενέργειες όπως:  

� Ναυτία και εµετό 

� Αίσθηση υπνηλίας 

� Ιδρώτας 

� Άσχηµα όνειρα  

Όλες αυτές οι παρενέργειες µπορούν να διορθωθούν γι’ αυτό ενηµερώστε 

τη νοσοκόµα µόλις αισθανθείτε κάποια απ’ αυτές τις παρενέργειες.  

Υπηρεσία ∆ιερµηνέων για άτοµα µε δυσκολίες στην αγγλική γλώσσα  

Αν δεν καταλαβαίνετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην κάρτα αυτή 

σχετικά µε τη χρήση της Αναλγησίας PCA, πείτε στο προσωπικό ότι 

χρειάζεστε διερµηνέα και όπου είναι δυνατόν, θα σας διατεθεί κάποιος 

που µιλάει τη γλώσσα σας.        


