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Hoofdverpleegkundigen:

Eenheid 341		
			

Lucie Vandueren en Erika Geens,
tel. 016 34 34 10

Eenheid 343		

Jeanne Vets, tel. 016 34 34 30

Ontwerp en realisatie:
Deze tekst werd opgesteld door kindergeneeskunde in samenwerking met
de dienst communicatie.

Minder
pijn als wij
er zijn!

Eenheid 331		Anne-Marie Bangels, tel. 016 34 33 10
Eenheid 305		Anna Demol, tel. 016 34 31 40
Eenheid 210 		

Linda Saenen, tel. 016 33 81 01

Adres
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven

Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Tel. 016 34 49 00
www.uzleuven.be

Het toedienen van
Kalinox® bij je kind
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Informatie

voor

ouders

Inleiding

Voorbereiding

Je kind moet een onderzoek ondergaan in UZ Leuven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder oppervlakkige analgesie en een matige
sedatie. Dit wil zeggen dat je kind bij bewustzijn blijft en je ertegen
kunt praten, maar dat je kind zelf weinig tot niets van de nadelen
van het onderzoek ondervindt.

Het toedienen van Kalinox ® heeft verschillende voordelen
voor je kind:
✗ Pijn en angst verminderen tijdens een medische/verpleegkundige handeling.

Voor de toediening van Kalinox® moet je kind niet nuchter zijn.

Wij leren je kind vooraf goed te blazen in het masker zodat de inhalatie automatisch volgt. Je kind zal voor de start van het onderzoek
al drie à vijf minuten Kalinox ® inademen, om te voorkomen dat je
kind het onderzoek bewust beleeft.

Heb je nog vragen na het lezen van
deze folder? Aarzel dan niet om je arts
of verpleegkundige aan te spreken.

De effecten van Kalinox ® verdwijnen na ongeveer vijf minuten, we
laten je kind dan niet alleen of we zorgen ervoor dat de hekken van
zijn/haar bed toe zijn. Daarna laten we je kind even rechtop zitten
alvorens rechtop te staan. Je kind mag onmiddellijk terug eten, zijn/
haar activiteiten hervatten of naar huis gaan.

Wat kun je doen als ouder
Procedure

✗ Voorkomen van het ontstaan van angstreacties voor herhaaldelijke medische/verpleegkundige handelingen.

Je arts, verpleegkundige of apotheker heeft je deze procedure voor
het toedienen van Kalinox ® waarschijnlijk al uitgelegd. Deze folder
zet alle info nog eens op een rijtje.

Nazorg en opvolging

Na drie minuten start de arts met het onderzoek bij je kind. Het
inademen van de Kalinox ® duurt tot het einde van het onderzoek.
Tijdens de toediening kun jij of de verpleegkundige rustig praten
met je kind en wordt je kind geobserveerd op eventuele tekenen
van pijn. Dadelijk na de uitvoering van het onderzoek wordt de
toediening van de Kalinox ® gestopt en krijgt je kind ongeveer twee
minuten zuurstof toegediend.

Als je dit wenst, mag je als ouder aanwezig zijn tijdens het onderzoek. Je aanwezigheid zorgt voor rust en jij weet hoe je kind het
best kan worden afgeleid tijdens het onderzoek.

