FoučENío pouĚití přípravku ENToNox
Rcdné číslo:

Jrnéno, pří1jrnení:
BydlištĚ:

ENToNCIx je účinnéa bezpečnó neinvaaivní inhalační analgetikum, které má rychlý nástup a ústup účir:ku.Jde g
hotovou směs rredicinálních plynů: 5o% oxidu dusného, Nzo, a 50% kyslíku, Úz'
Entonox má analgetické, lehce sedaÍiivnía anxiolitické {odstraňující nebo snižujícíúzkost' obavy, strach, duš*vr:í
napět$ účinky.Pacient je po dobu inhalace při vědorní.
NepoužíveiteEntonox:
Před užitírrrEntonoxu infornnujte svého !ékaře, pokud se u Vás vyskytuje ktenřkolÍ z téchto příznaků nebe zndmek:
1) Dutiny naplněné plynem nebo bublinky plynu: pokud .ie z důvodu nernoci nebo a jakéhokoli jlného důvadu
podezření, žB v dutinách pohrudnice vně Vašich piic ie vzdtlch nebo že se ve Vašíkrui vyskytují bubtinky plynu,
například pokud jste se potápěli s potápěcím zaříeením a můřete rnít v krvi plynové buhlinky" nebo pokud Vám do
oka byla vpíchnuta plynová injekce, např. při odchlípení sítnice a poďobné. Tyto plynové bubllnky moh*u
expandovat a způsobit obtíže.
jelíkošmírně uvolňu-iíeí
2} gnernocnění srdce: pokud rnáte srrječníselhání nebo závažnou porucl'lu srdeění funkce,
funkce.
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3} Nedostatek vitaminů: pokud máte diognastikavaný, ale neléčenýnedastatek vitarnlnu B12 nebo kyseliny
listové, protože oxid dusný n'růžezhoršit přílnaky vyvolar:é nedostatkern vltaÍninu B3.? a kyseliny ilstevÉ.
4} Ušníobtíže:např. zánět ucha, neboť Entonox nnůžezvyšovat tlak ve středním uchu.
o torn, eda je pro vás Entonox vhodný, rozhodne lékařVzáiernné působenís dalšímiléčivýrnipříprawky
Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívalijakékolijiné téky na lékařský předpis i bez něj, informujte pr*sírn
svého lékaře nebo lékárníka.
Těhotenství a koiení

prvních
Fřed užitír'njakéhokoli léku se poradte s lékařem. Vašemu lékaři byste měNa sdělit, Že jste těhotná. Běhern
podáván
pro
ploci.
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6 nněsíců těhotenství se dopcručuje Entonox,neužívat kvůli možnému
gvšern
v posledních třeckr nrěsících těhotenství a během porodu. Entonox rnůžebýt podáván v cbdobí kojení,
níkali při kojení samotnérn.
řiízení doprauníth prostředků a obstuha strojů
Pokud Vám byi podán řntonox bez jakáhokoli dalšíhtl léku {analgetika, sedativa}, z bezpečnostníchdůvodůbyste
nerněl{-a} řídit motorové vozidlo nebo provádět složitéúkcny do.té doby, než se plně zotavíte {alespoň 3o rninut}.
o tom, zda je pro Vás bezpečnéřídit nrotorové vozidlo, se poraďte se zdravotnickým personálem.

MožnéneŽádor.aď ričinky

Podobně jako všechny léky, rnůžemít i Entonox nežádoucí účinky,které se ale nemusí vyskytnout u kažcého'
Častéivyskytují se u 1 až 10 paclentů ae x.CICI}: Závrat,točení hlavy, euforie, nevclnost a zvracení"
Mtáně časiéivyskvtují se u 1 až 3.o pacientů z lsso}: Silná únava. Pocit tlaku ve středníÍn uchu po delším užíváníPoužití:

Enton*x se aplíkuje pornccí náustku nebo potnocí inhalačnímasky. Pacient vdechuje medicinální plyn sám č!
s ponnocí personiilu {děti}' Plnohodnotný účineknastupuje po 3 minutách inhalace směsi plynů, po tétopřípravnó
ťáai můŽe lékař přistoupit k výkonu. Pacient irrhaluje Entonox po dobu bolestivosti r,nýkonu. Po celou debu aplikace
je pacient sledován.

Aplikace tohotc přípravku rnůžebýt doplněna podánírn běžnéinjekčnílokální anestezie, analgetikenn nebc
seciativem.
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