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Edukační list 

Poučení před použitím přípravku ENTONOX  

Vážená maminko,  

     čeká vás jeden z nejkrásnějších zážitků vašeho života – porod dítěte.  

Není to jednoduchá věc, proto vám, s vaším souhlasem, můžeme tuto situaci ulehčit.  

     Všeobecné informace o inhalačním analgetiku ENTONOX jsou v tomto edukačním listu 

napsány, ale pokud budete mít doplňující dotazy, neváhejte se zeptat lékaře,  

který váš porod vede. Cílem podání tohoto přípravku je, zmírnění bolest při porodu. 

 

Informace o přípravku ENTONOX 

ENTONOX je účinné a bezpečné neinvazivní inhalační analgetikum, které má rychlý nástup  

a ústup účinku. Jde o hotovou směs medicinálních plynů: 50 % oxidu dusného, N2O, a 50 % 

kyslíku, O2.  

ENTONOX má analgetické (bolest potlačující), lehce sedativní (zklidňující)  

a anxiolytické (odstraňující nebo snižující úzkost, obavy, strach, duševní napětí) účinky. 

Pacient je po celou dobu inhalace při vědomí. 

 

Použití přípravku ENTONOX 

ENTONOX se aplikuje pomocí náustku nebo pomocí inhalační masky. 

Rodička vdechuje medicinální plyn sama či s pomocí personálu. Plnohodnotný účinek 

nastupuje po 3 minutách inhalace směsi plynů. Rodička může inhalovat ENTONOX  

po celou dobu porodu. 

Aplikace tohoto přípravku může být doplněna podáním léku proti bolesti  

nebo na zklidnění injekční formou. 

 

Upozornění 

Před užitím ENTONOXU informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytuje kterýkoli  

z těchto příznaků nebo známek: 
 

1) Dutiny naplněné plynem nebo bublinky plynu: pokud je z důvodu nemoci ‚ 

nebo z jakéhokoli jiného důvodu podezření, že v dutinách pohrudnice vně Vašich plic  

je vzduch nebo že se ve Vaší krvi vyskytují bublinky plynu, například  

pokud jste se potápěli s potápěcím zařízením a můžete mít v krvi plynové bublinky,  

nebo pokud Vám do oka byla vpíchnuta plynová injekce, např. při odchlípení sítnice  

a podobně. Tyto plynové bublinky mohou expandovat a způsobit obtíže. 
 

2) Onemocnění srdce: pokud máte srdeční selhání nebo závažnou poruchu srdeční funkce, 

jelikož mírně uvolňující účinek oxidu dusného na srdeční sval může vyvolat další zhoršení 

srdeční funkce. 
 

3) Nedostatek vitaminů: pokud máte diagnostikovaný, ale neléčený nedostatek vitaminu B12 

nebo kyseliny listové, protože oxid dusný může zhoršit příznaky vyvolané nedostatkem 

vitaminu B12 a kyseliny listové. 
 

4) Ušní obtíže: např. zánět ucha, neboť ENTONOX může zvyšovat tlak ve středním uchu. 
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O tom, zda je pro vás ENTONOX vhodný, rozhodne vždy lékař. 

 

 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali jakékoli jiné léky na lékařský předpis  

i bez něj, informujte prosím lékaře, který bude vyšetření provádět. 

 

Těhotenství a kojení 

Před užitím jakéhokoli léku se poraďte s lékařem. ENTONOX může být podáván  

v posledních třech měsících těhotenství a během porodu. ENTONOX může být podáván  

v období kojení. 

 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i ENTONOX nežádoucí účinky,  

které se ale nemusí vyskytnout u každého.  

Časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100):  

Závrať, točení hlavy, euforie, nevolnost a zvracení. 

Méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000):  

Silná únava, pocit tlaku ve středním uchu po delším užívání.  

 

 

Podání ENTONOXU je na porodním sále Fakultní Thomayerovy nemocnice bezplatné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


