Bedøvelse og smertebehandling i forbindelse
med operation i hånd, skulder eller albue
Du skal opereres og vil blive tilbudt en blokade.

BIVIRKNINGER VED BLOKADEN

En blokade er en lokalbedøvelse, som bedøver området, hvor der skal opereres.

Der er en lille risiko for, at du ved at få lagt en blokade kan opleve bivirkninger i form af:

Blokaden fungerer enten som den eneste bedøvelse
eller et supplement til fuld bedøvelse. Hvis den bruges som supplement, virker den som en smertebehandling.



snurrende fornemmelse i kæben



hæshed og nedsat hostekraft



at dit ene øjenlåg kan hænge lidt.

Disse nerveirritationer er altid forbigående.
Hvis du udelukkende bliver bedøvet med en blokade,
men ikke ønsker at være vågen under operationen,
kan du få noget medicin, som får dig til at slappe af
og måske blunde lidt under operationen.

SÅDAN LÆGGES BLOKADEN
Blokaden anlægges omkring nerverne over kravebenet. Blokaden bliver lagt af en narkoselæge, som bruger en ultralydsscanner til at sikre, at blokaden lægges korrekt.
I løbet af 15-30 minutter bliver din arm ”tung”, og du
vil ikke længere kunne løfte den. Vi sikrer, at blokaden fungerer tilfredsstillende inden operationen. Blokaden virker 10 til 16 timer.

SÅDAN VIRKER BLOKADEN
Blokaden vil bedøve eller smertelindre din arm, skulder, albue eller hånd i 10-16 timer efter operationen.
Du vil derfor ikke have behov for en større mængde
smertestillende medicin (morfin) de første timer efter
operationen.
Hvis du ikke ønsker at få lagt en blokade i forbindelse
med fuld bedøvelse, har du stadig mulighed for at få
den lagt, når du efter operationen kommer på opvågningsafsnittet.

I meget sjældne tilfælde ses der bivirkninger i form af:


dobbeltsyn



synkebesvær



vejrtrækningsbesvær



nervepåvirking.

NÅR BLOKADEN HOLDER OP MED AT
VIRKE
Tag smertestillende medicin
Du bør tage smertestillende medicin, inden blokaden
holder op med at virke, ellers vil du kunne opleve en
ubehagelig smerte.
Bliver du udskrevet samme dag, som du er opereret,
vil vi fortælle dig, hvilken slags smertestillende medicin vi anbefaler, at du tager, og lægen vil sørge for en
elektronisk recept, så du kan hente medicinen på et
hvilket som helst apotek.
Forbliver du indlagt efter operationen, hjælper vi naturligvis med at påbegynde den smertestillende medicin, inden blokaden holder op med at virke.
Du kan forvente at have smerter
Selv om du tager smertestillende medicin, kan du
ikke forvente at være helt fri for smerter. De værste
smerter vil aftage 1-2 døgn efter operationen, og i løbet af de første 2-3 uger vil du opleve en langsom
bedring.
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Kontakt os, hvis du har nedsat følesans efter 24
timer
Når blokaden holder op med at virke, vil du mærke en
snurrende og sovende fornemmelse i dine fingerspidser, som langsomt vil brede sig op ad armen og til
sidst til skulderen.
Hvis du oplever nedsat følesans eller sovende fornemmelse i armen efter 24 timer, skal du kontakte os.
Kontakt os, hvis eventuel gips strammer
Hvis du har fået lagt gips på efter operationen, skal
du være opmærksom på, om gipsen strammer. Hvis
den gør det, skal du straks henvende dig til os eller i
vores skadestue.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Hvis du får spørgsmål de første dage efter operationen, eller hvis du oplever nedsat følesans eller gipsgener, kan du kontakte os. Oplys venligst navnet på
din kontaktperson. Vi vil forsøge at besvare henvendelser i dagtimerne så hurtigt som muligt. Efter 15.30
og i weekenden kan der forekomme ventetid.

Kontakt
Ortopædkirurgisk Afdeling, Farsø
Sengeafsnit O4
Tlf. 97 65 30 50

SMERTEKATETER
Efter operationer, hvor der skal trænes intensivt
straks efter operationen, anlægger vi et specielt
smertekateter. Kateteret kan ligge i flere dage, og
fungerer ved, at der gives lokalbedøvelse gennem en
lille pumpe. Pumpen doserer automatisk den lokalbedøvende medicin hver time.

Smertebehandling med smertekateter i forbindelse med skulderoperation.
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