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MÁY TIÊM THUỐC GIẢM ĐAU DO BỆNH 
NHÂN TỰ ĐIỀU KHIỂN - PCA 
 
QUÝ VỊ CÓ THỂ TRẢI QUA SỰ KHÓ CHỊU VÀ ĐAU ĐỚN 
SAU KHI PHẪU THUẬT. TẤM THẺ NÀY GIẢI THÍCH CHO 
QUÝ VỊ CÁCH CHẾ NGỰ SỰ KHÓ CHỊU VÀ ĐAU ĐỚN ĐÓ. 
 
MÁY TIÊM THUỐC GIẢM ĐAU DO BỆNH NHÂN TỰ ĐIỀU 
KHIỂN (PCA) LÀ GÌ?  
 

 
TÔI SỬ DỤNG MÁY NHƯ THẾ NÀO? 
 

 
 
Sẵn sàng sử dụng Đang truyền thuốc  Chưa sẵn sàng 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
KHI NÀO TÔI NÊN SỬ DỤNG MÁY? 

  

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Không đau                 Đau 

Hãy sử dụng khi m ức độ 
đau của quý v ị nằm trong 
phạm vi này. 
 
 

 

 

EH11.07 

 
 

Khi b ơm vào cánh tay quý v ị, 
máy s ẽ đem lại cho quý v ị một 
liều thu ốc giảm đau KHI QUÝ V Ị 
CẦN  

Khi b ắt đầu cảm 
thấy đau quý v ị hãy 
ấn nút này M ỘT 
LẦN. 
Quý v ị sẽ nhận được 
một lượng thu ốc 
giảm đau được ấn 
định tr ước 
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TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG MÁY NÀY THƯỜNG XUYÊN NHƯ 

THẾ NÀO? 

� Bất cứ khi nào quý vị cảm thấy đau đớn khó chịu 

� Trước khi quý thực hiện bài tập vận động mà có thể 

gây đau 

� Trước khi thay băng phẫu thuật 

CÓ NGUY CƠ TÔI SẼ TIÊM QUÁ NHIỀU THUỐC KHÔNG? 

Không, bác sĩ đã kê đơn một lượng thuốc phù hợp với mức 

độ đau của quý vị. Y tá đã lập trình máy sao cho mỗi giờ máy 

chỉ bơm cho quý vị một lượng thuốc nhất định khi quý vị ấn 

nút, để quý vị không thể có nhiều hơn lượng thuốc phù hợp 

với quý vị. 

LIỆU TÔI CÓ BỊ NGHIỆN THUỐC KHÔNG? 

Khi nhận được thuốc giảm đau, cơ thể chấp nhận sự giảm 

đau NHƯNG KHÔNG bị lệ thuộc vào thuốc giảm đau. 

TÔI CÓ PHẢI NẰM TRÊN GIƯỜNG KHI SỬ DỤNG MÁY 

PCA KHÔNG?  

Không, máy PCA được gắn với một cột có bánh xe, do đó 

quý vị có thể di chuyển quanh cột và máy. 

TÔI SẼ SỬ DỤNG MÁY PCA TRONG BAO LÂU? 

Chỉ trong thời gian quý vị bị đau nặng do phẫu thuật. 

MÁY PCA CÓ TÁC DỤNG NHANH NHƯ THẾ NÀO? 

Ngay sau khi ấn nút truyền thuốc, quý vị sẽ bắt đầu cảm thấy 

tác dụng của thuốc giảm đau trong một vài phút. 

TÔI PHẢI LÀM GÌ NẾU VẪN BỊ ĐAU? 

Nếu quý vị gặp khó khăn khi sử dụng máy, hoặc quý vị vẫn 

cảm thấy đau sau khi sử dụng máy, hãy nói cho y tá chăm 

sóc quý vị biết. Y tá có thể: 

� Cùng quý vị đánh giá mức độ đau của quý vị 

� Giúp quý vị sử dụng máy đúng cách 

� Hỗ trợ thêm để quý vị kiểm soát sự đau đớn 

� Liên hệ với bác sĩ gia đình để xin hỗ trợ thêm cho quý 

vị 

MÁY PCA CÓ PHẢN ỨNG PHỤ NÀO KHÔNG? 

Đôi khi, người sử dụng gặp phải những phản ứng như: 

� Buồn ói và ói 

� Cảm thấy buồn ngủ  

� Cảm thấy ra mồ hôi 

� Có những giấc mơ xấu 

Tất cả những phản ứng phụ này có thể xử lý được, do vậy 

quý vị hãy cho y tá của quý vị biết ngay khi quý vị thấy bất cứ 

phản ứng phụ nào nêu trên. 

Dịch vụ Thông Dịch cho Người có Khó Khăn về Anh Ngữ 

Nếu quý vị không hiểu thông tin trên tấm thẻ này về việc sử 

dụng máy PCA, hãy nói với nhân viên rằng quý vị cần một 

thông dịch viên và sẽ có một người nói ngôn ngữ của quý vị 

giúp quý vị, trong khả năng có thể. 


