
Linde: Living healthcare

Wszystko co 
warto wiedzieć 
o skutecznym 
uśmierzaniu 
bólu drogą 
wziewną przy 
porodzie.
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Bezpieczne i skuteczne 
uśmierzanie bólu w trakcie 
porodu.

Co to jest wziewne łagodzenie bólu?

Są różne grupy środków leczniczych uśmierzających ból, dostępne dla 
matek podczas porodu. Znieczulenie wziewne – mieszanina gazowa 
(tlen i podtlenek azotu – zwany potocznie gazem rozweselającym), 
która jest powszechnie stosowaną alternatywą dla znieczulenia 
zewnątrzoponowego i opioidów systemowych. Pomimo, że gaz nie 
eliminuje całkowicie bólu związanego ze skurczami, sprawia, że są 
one możliwe do zniesienia, co umożliwi Ci zachowanie kontroli przy 
jednoczesnym zmniejszeniu uczucia lęku. 

Jak należy stosować gaz?

Gazem oddychasz samodzielnie przez specjalny, jednorazowy ustnik, 
co da Ci kontrolę nad własnym organizmem wtedy, kiedy chcesz 
skutecznie uśmierzyć ból. Robiąc wdech przez ustnik, uruchomisz 
przepływ gazu. Wydech przez ustnik ułatwi usuwanie gazu.
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Złagodzenie dolegliwości 
bólowych po kilku oddechach.

Jak szybko działa gaz?

Najlepszy czas na rozpoczęcie wdychania mieszaniny gazowej 
jest przed wystąpieniem skurczu. Nie należy jednak oczekiwać 
natychmiastowych efektów. Lek zaczyna działać po około 20–30 
sekundach, a pełen efekt można uzyskać po upływie dwóch 
do trzech minut. Śledząc występowanie skurczy, mama może 
odpowiednio zsynchronizować przyjmowanie gazu celem uzyskania 
maksymalnego efektu. Jeżeli zaczniesz wdychać gaz przy pierwszych 
oznakach skurczu, powinien osiągnąć najsilniejsze działanie na 
szczycie skurczu. Jeżeli przestaniesz wdychać gaz na szczycie 
skurczu, unikniesz odczuwania pełnego efektu działania leku między 
skurczami i zmniejszysz prawdopodobieństwo wystąpienia działań 
niepożądanych, np. ospałości i dezorientacji.

Jaki wpływ ma na dziecko?

Wiadomo, że gaz przenika przez łożysko, ale nie są znane negatywne 
działania na dziecko. W rzeczywistości część mieszaniny może 
sprawić, że w krwiobiegu matki nastąpi wzrost stężenia tlenu, który 
ostatecznie przenika przez łożysko do dziecka. Jest to korzystne dla 
noworodka, szczególnie podczas skurczów porodowych.

Poprawia nastrój tak, jak to tylko 
możliwe.

Czy są jakieś działania niepożądane?

U niektórych matek mogą wystąpić działania 
niepożądane, ale zwykle zanikają one szybko 
po zaprzestaniu podawania mieszaniny. 
Często trudno jest określić, czy te działania 
niepożądane są spowodowane porodem, czy 
wdychaniem gazu. Wiele matek informuje 
o uczuciu oszołomienia podczas podawania. 
Mogą także występować nudności oraz 
zmęczenie. Matki czasami zgłaszają suchość 
w ustach, mogą więc chcieć skorzystać 
z wody do popijania. Może występować 
uczucie mrowienia, zwłaszcza w palcach 
u rąk. Zgłoś lekarzowi lub położnej jeśli 
poczujesz niepokojące Cię objawy. 

Jak szybko ustępuje działanie gazu?

Działanie ustępuje wkrótce po zaprzestaniu 
podawania.
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Wziewna metoda łagodzenia 
bólu jest przyjazna dla przyszłej 
mamy...

…I przyjazne dla 
nowonarodzonego dziecka.

→ Nie ogranicza swobodnego poruszania podczas porodu
→ Jest jedną z najczęściej stosowanych metod uśmierzania bólu 

podczas porodu
→ To lek dla kobiet, które chcą zachować kontrolę nad przebiegiem 

porodu i o ile to możliwe doświadczyć porodu siłami natury
→ Lek działa nie tylko przeciwbólowo, ale też przeciwlękowo 

i uspokajająco
→ Nie przedłuża trwania, ani nie ma innego wpływu na poród siłami 

natury
→ Nie wpływa na układ oddechowy, układ krążenia, siłę parcia, ani 

jakiekolwiek inne ważne funkcje

→ Nie wpływa na punktację w skali Apgar
→ Nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powikłań u noworodka
→ Nie wywołuje znanych poważnych działań niepożądanych 

u noworodka
→ Nie ma żadnego wpływu na tworzenie się więzi między matką 

a dzieckiem
→ Nie ma wpływu na rozpoczęcie karmienia piersią

Położna lub lekarz poinstruują Cię kiedy i jak używać gazu, określą 
przeciwwskazania i możliwe działania niepożądane. 

Więcej informacji na temat terapii na stronie:
www.linde-healthcare.pl

Informacje o szpitalach stosujących gaz do łagodzenia bólu 
porodowego na stronie:
www.gdzierodzić.info

Infolinia 801.142.748

W razie wystąpienia działań niepożądanych prosimy o informację na adres: 
dzialania.niepozadane@pl.linde-gas.com



Linde Healthcare z oddaniem i zaangażowaniem współpracuje ze 
świadczeniodawcami opieki zdrowotnej i władzami regulatorowymi, 
mając na celu ustawiczne promowanie bezpiecznego stosowania 
produktów medycznych i poprawę opieki nad pacjentem. Zapewniamy 
gazy medyczne, różne formy terapii i rozwiązania techniczne oraz 
usługi dla szpitali, klinik, poradni, jednostek pielęgnacyjnych, służb 
zajmujących się medycyną ratunkową oraz podmiotów świadczących 
opiekę w warunkach domowych na całym świecie. Dzięki naszemu 
wieloletniemu doświadczeniu i rozumieniu realiów opieki zdrowotnej, 
można zaufać rozwiązaniom, które oferujemy i dla których 
gwarantujemy serwis o najwyższych możliwych standardach jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności.

Linde – ideas become solutions.

Linde Gaz Polska Sp. z o.o
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków 
Tel. +48.12.643.92.00, Fax +48.12.643.93.00
www.linde-healthcare.pl 

Infolinia 801.142.748
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