Spoed

Kalinox op spoed
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Wat?

Kalinox is een gas dat bestaat uit zuurstof en
stikstof. Het zorgt ervoor dat kinderen zich rustiger voelen en minder pijn ervaren. Het kind
blijft bij bewustzijn waardoor communicatie
nog mogelijk is. Deze procedure wordt enkel
uitgevoerd met toestemming van de ouders.
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Doel

Het doel van Kalinox is pijn en angst te verminderen bij korte pijnlijke of onaangename ingrepen of onderzoeken zoals een infuus prikken,
een bloedafname of een hechting. Hierdoor
kan angst voorkomen worden en wordt de
ervaring minder onaangenaam.
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Doelgroep

Kalinox wordt enkel toegediend op medisch
voorschrift bij kinderen vanaf vier jaar. Op doktersadvies kan dit ook bij kinderen vanaf 2 jaar.
Nuchter zijn is niet nodig.
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Wanneer geen Kalinox gebruiken?

Bij een zeer angstige, niet meewerkende patiënt of bij procedures langer dan 50 minuten
wordt Kalinox afgeraden. In dergelijke gevallen
gaat de positieve werking van Kalinox verloren.
Bij kinderen met een gelaatstrauma, neurotrauma met bewustzijnsstoornissen, gas- of vochtophopingen in lichaamsholtes en bij gebruik
van opiaten of psychofarmaca mag Kalinox niet
toegepast worden.
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Procedure

De verpleegkundige en/of de spoedarts voert
de procedure uit. Het kind ademt gedurende
3 minuten Kalinox in via een masker met een
ballon. Hierna is het gas voldoende ingewerkt
en wordt de procedure gestart. Tijdens de
procedure wordt de toediening voortgezet. Er
wordt ook een sensor op de teen of de vinger
van het kind geplaatst om de hartslag en het
zuurstofgehalte in het bloed te controleren.
Tijdens de procedure kan het kind filmpjes bekijken op een televisie. Wanneer de procedure
afgelopen is, worden het masker en de sensor
weggenomen.
De effecten van het gas verdwijnen na enkele
minuten. Het kind wordt vlak na de procedure
best even ondersteund zodat hij/zij niet valt.
Zodra de effecten verdwenen zijn, mogen de
dagelijkse activiteiten hervat worden.
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Mogelijke bijwerkingen

Het kind kan zich tijdens het inademen van
Kalinox anders gaan gedragen: vrolijk zijn,
lachen, ‘dronken’ lijken, suf of slaperig zijn,…
Onaangename bijwerkingen komen zelden
voor, maar kunnen de volgende situaties omvatten: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid,
benauwdheid. Wanneer deze bijwerkingen
optreden, verdwijnen ze meestal kort na het
stoppen van het gas.
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Aanwezigheid ouders

Ouders mogen aanwezig zijn tijdens de procedure als zij dit wensen. Zij mogen tijdens de
procedure met hun kind praten en hem/haar
afleiden. Ondanks de effecten van Kalinox blijft
het kind bewust en aanspreekbaar.
In geval van zwangerschap wordt afgeraden
om de ruimte te betreden.

Vragen?
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Spreek de verpleegkundige of
arts zeker aan indien je hierover
vragen hebt.

