INFORMATIE OVER MEOPA
Je ademt de MEOPA
via een transparant en
geparfumeerd masker in

De ballon loopt
vol en leeg als je ademt

De MEOPA komt
uit een slangetje
verbonden
aan een gasfles

Uw kind gaat MEOPA krijgen
(Equimolair stikstofmonoxide-zuurstofmengsel)
Wat moet u weten?

Wat is MEOPA?
MEOPA is een gasmengsel dat voor 50% uit zuurstof en 50%
uit lachgas bestaat.
Het wordt via een masker door uw kind ingeademd.
Het gas brengt uw kind niet in slaap maar ontspant het en maakt
het minder gevoelig voor pijn.
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Hoe werkt het?
Uw kind blijft bij bewustzijn onder de
invloed van MEOPA. Het kan horen, praten
en vragen beantwoorden.
Het gasmengsel verandert de waarnemingen van uw kind alsof het droomt. Die
afleiding van wat zich rond hem gebeurt,
kalmeert hem en vermindert de pijn.
MEOPA verandert de gevoelens, veroorzaakt verslapping en kan doen lachen.

Wat gaat uw kind
voelen?
MEOPA:
- heeft geen geur
- heeft na 1 minuut een anxiolytische
werking (kalmerend) en bestrijdt na 3
minuten pijn. Het effect verdwijnt van
zodra het masker wordt weggehaald.

Tijdens heel de procedure blijft er een
verpleegkundige bij uw kind.
Het masker wordt zodanig op het gezicht
van uw kind geplaatst dat er geen
gas ontsnapt en uw kind normaal kan
ademhalen.

Vaak gestelde vragen
Is het altijd effectief?
Meestal wel. MEOPA wordt in combinatie
met andere middelen gebruikt om minder
pijn te hebben (verdovende crème, lokale
anesthesie, afleiding …)
Zijn er neveneffecten?
Ze komen zelden voor (misselijkheid,
braken, hoofdpijn…) en duren slechts
enkele minuten.
Wat gaat er gebeuren?
Leg uw kind uit wat er gaat gebeuren aan
de hand van de illustratie op de voorzijde.

Ongerust, twijfels, een vraag?
Contacteer ons:

Chirurgisch dagziekenhuis:
T. 02/535.48.61
Team “ « Pijn bij het kind »: Lucile Renders
T. 02/535.47.29

UMC Sint-Pieter/Campus Hallepoort
Hoogstraat 322-1000 Brussel
T. 02/535.31.11

WWW.STPIETER-BRU.BE
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