
 

 النیتروز بأكسید المریض تثقیف

٪ 50 و النیتروز غاز من٪ 50 من مزیج عن عبارة المخاض أللم النیتروز أكسید استخدام بالضبط؟ ھو ما
 تُستخدم. ترغب كما وتستخدمھا بنفسھا المرأة تحملھا التي الفم قطعة أو قناع خالل من استنشاقھ یتم أكسجین

 غاز" باسم الناس معظم یعرفھا حیث األسنان، طب مكاتب في اسعو نطاق على النیتروز أكسید من نسخة
 موجوًدا األلم یظل قد. تخدیًرا لیس ألنھ التأثیر، نفس لھ ولیس مختلف، المخاض في المستخدم المزیج". الضحك

 كندا في واسع نطاق على یستخدم یزال، وال كان، لقد. شدتھ من یقلل أن یجب الغاز ولكن النساء بعض لدى
 .آلالم المخاض روباوأو

 بدء من ثانیة 30 حوالي قبل الغاز خلیط استنشاق في وتبدأ بك الخاصة الفم قطعة أو بقناعك تمسك یعمل؟ كیف
 یصل الذي الوقت نفس في ذروتھ إلى الوصول في الغاز االنكماش یبدأ أن قبل االستنشاق بدء یساعد. االنقباض

 .الراحة من درق أكبر یوفر مما ذروتھ، إلى االنكماش فیھ

 للمساعدة دواء یتوفر المطول؛ االستخدام بعد إلى الغثیان النساء أشارت بعض  جانبیة؟ آثار یتسبب في أي ھل
 أن یجب السبب ولھذا االستیقاظ، عند الثبات عدم بعض أیًضا یسبب أن یمكن. ذلك حدث إذا الغثیان تخفیف في

 حال في السریر، أو الكرسي من الخروج في عندما ترغب فةموظف الغر أو العائلة من فرد دائًما ھناك یكون
 .مساعدة إلى احتجت

 .النیتروز أكسید استخدام عند مطلوبة إضافیة مراقبة توجد ال المراقبة؟ من لمزید حاجة ھناك ھل

 النیتروز. أكسید الستخدام وریدي حقن لدي یكون أن الضروري من لیس. ال حقن وریدي؟ إلى أحتاج ھل

 یؤدي أن یمكن ال، الوقت؟ نفس في الورید طریق العقاقیر المخدرة عن وتعاطي النیتروز استخدام یمكنني ھل
 .معًا استخدامھما یتم لذلك ال تنفسك إبطاء إلى والنیتروز المخدرة العقاقیر بین الجمع

 ستستجیب یفك نعرف أننا من نتأكد أن نرید ذلك، ومع ، نعم أنبوب؟ في النیتروز استخدام یمكنني ھل
 .المائیة المعالجة بدء قبل للنیتروز

 :كنت إذا استخدامھ یمكنك ال - نعم استخدامھ؟ من تمكني لعدم أسباب أي ھناك ھل

 بك؛ الخاص الوجھ قناع أو الفم قطعة حمل تستطیع ال •
 الماضیتین؛ الساعتین خالل مخدرة جرعة تلقیت •
 بسببھ؛ 12 ب فیتامین مكمالت تتناول لذيا 12 ب فیتامین نقص أو الخبیث الدم فقر من تعاني •

 لتخفیف الوحیدة الطریقة ھو النیتروز. الطفل على معروفة آثار توجد ال ال، الطفل؟ على آثار أي ھناك ھل
 بمجرد القیام بسحب وذلك الرئتین، طریق عن الجسم من إخراجھا یتم والتي المخاض في المستخدمة اآلالم
 .اثنین أو نفس في یختفي نیتروزال تأثیر فإن بعیًدا، القناع

 بعض تستخدم قد ال، الجافیة؟ فوق التخدیر إجراء أو النیتروز أكسید استخدام بین االختیار علي یجب ھل
 تماًما الجید فمن ، الوقت نفس في استخدامھا یتم لن أنھ من الرغم على. الجافیة فوق وضع قبل النیتروز النساء

 شيء إلى التغییر إلى بحاجة أنك وجدت إذا اآلالم تخفیف من مختلف نوع إلى النتقالا ثم أوالً، النیتروز استخدام
 .آخر
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