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Lokorejyonel anestezi - Bier Blokajı
Lokorejyonel anestezi
Lokorejyonel anestezi ile vücudun bir kısmı geçici olarak uyuşmuş ve hareketsiz hale getirilir.
Örneğin bir kol veya vücudun alt kısmının tamamı. Sinir etrafına anestezi enjekte edilerek
sinirler veya sinir yolları geçici olarak devre dışı bırakılabilir.
Bu tip anestezi ile ameliyat esnasında uyanık kalabilirsiniz. Ancak, anestezi uzmanı veya
anestezi görevlisi ile görüşerek ameliyat sırasında bir uyku ilacı (sedasyon) da isteyebilirsiniz.
Böylece, ameliyatı fark etmezsiniz.
Ameliyat esnasında hiçbir şey görmezsiniz çünkü her şey örtülerle kaplıdır.
Lokorejyonel anestezi, enjeksiyonla verilir. Bu enjeksiyonun nerenize yapılacağı, ameliyat
olacağınız yere bağlıdır. Bu anestezinin enjeksiyonu sırasında anestezi uzmanı, anestezi
görevlisiyle veya hazırlık odası görevlisi ile birlikte size rehberlik eder. Neler olduğunu size
açıklarlar. Ameliyat olabilmeniz için anestezinin bir süre etkisini göstermesi gerekir.
Anestezinin türüne bağlı olarak, bu birkaç dakika ile bir buçuk saat arasında sürebilir.

Farklı lokorejyonel anestezi teknikleri
Aşağıda belirtilenler gibi birkaç lokorejyonel teknik vardır:

Bier Blokajı

Spinal anestezi

Epidural anestezi

Pleksus Blokajı

Bier Blokajı
Bir Bier Blokajı, el veya kol üzerinde kısa ameliyatlar yapabilmek için kola uygulanan bir
anestezidir. İzleme ekipmanına bağlanırsınız ve tansiyonunuz düzenli olarak ölçülür.
Her iki elinize de bir damar yolu açılır.
Bir damar yoluna, sıvı içeren bir serum torbası bağlanır. Böylece ilaç verilebilir. Bu işlem,
vücudunuzun ameliyat olmayacağı tarafında yapılır.
Diğer damar yolu, vücudunuzun ameliyat edilecek tarafındaki eldedir. Lokal anestezi bu
damar yolundan verilir.
Ameliyat yapılacak tarafta kolun üst kısmına kan boşluğu bandı denilen özel bir bant takılır.
Kol, geniş elastik bir bandajla sıkıca sarılır. Bu bandajlama elden üst kola doğru yapılır. Üst kol
bandı, tüm kolunuz bandajlandığında çok sıkı bir şekilde şişirilir. Bandın doğru konumlandığı
kontrol edilir edilmez elastik bandaj tekrar çıkarılır.
Artık damar yolu aracılığıyla anestezi, "boş" kan damarlarına enjekte edilir. Bu durum,
parmaklarda ve elde çok sıcak bir his oluşmasına neden olabilir. Bu normaldir ve anestezi
sıvısının tamamı uygulandığında kaybolur. Yaklaşık on ila on beş dakika sonra, anestezi en iyi
şekilde etkisini gösterir halde olur. Ameliyata başlamadan önce anestezinin yeterince etkili
olup olmadığı her zaman test edilir.
Kan boşaltma bandı en az 30 dakika şişirilmiş kalmalıdır. Ameliyat tamamlandığında ve 30
dakika dolduğunda bant söndürülür. Kan akışı yeniden başlar ve hissetme duygusu hızla geri
döner.

Bier Blokajının yan etkileri ve komplikasyonları
Ağrı
Ameliyat esnasında manşetin cilde baskı yaptığı yerde (kan boşaltma bandı) lokal ağrı
oluşabilir.
Aşırı duyarlılık
Bazen kullanılan anestezi ilaçlarında aşırı duyarlılık oluşur. Şikâyetler şunlar olabilir: göğüste
sıkışma, deri döküntüsü veya düşük tansiyon. Genelde iyi şekilde tedavi edilebilir.
Kan dolaşımına karışan anestezi
Kan boşaltma bandı çok erken sönerse, kan dolaşımına çok fazla anestezi ilacı karışabilir.
Hasta, ağız çevresinde karıncalanma, ağızda giderek kötüleşen metal tadı ve ağızda ve dilde
uyuşma hisseder. Bir kötüleşme gerilim, ajitasyon, sinirlilik, titreme, kafa karışıklığı, kalp ritmi
bozuklukları ve bazen bilinç kaybına neden olur. Bu yan etkilerden herhangi birini hissediyor
musunuz? O halde bunu mümkün olan en kısa sürede bildirin.
Anestezi iyi şekilde etki etmiyor
Bazen anestezi sizde yeterince etkili olmaz. Bu durumda cerrah, bir enjeksiyon yoluyla ekstra
lokal anestezi verebilir. Diğer durumlarda, örneğin narkoz gibi ek bir anestezi tercih etmek
daha iyidir. Anestezi uzmanı bu hususu sizinle görüşür.
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Ameliyatın farkında olmak istemiyor musunuz? O halde bir uyku ilacı isteyebilirsiniz. Bu
durumda bu husus sizinle önceden kararlaştırılmıştır. Bu durumda size sedasyon da
verilecektir.

Sedasyon
Buna ihtiyacınız olduğunda ameliyat esnasında bir uyku ilacı isteyebilirsiniz. Bu uyku ilacına
sedasyon veya "yarı uyur hale getirici" denir ve size serum yoluyla verilir. Bu ilaç sizin zaman
ve yer konusunda daha az bilinçli olmanızı sağlar. Sizi uykulu ve uyuşuk hale getirir. Sonuç
olarak, ameliyatın farkına varmazsınız. Stres, korku ve ağrı gibi rahatsızlıklarınız daha az olur.
Sedasyon, anesteziyle aynı şey değildir
Sedasyon nedeniyle anestezi altında olmazsınız. Öksürme, yutma gibi önemli
reflekslerinizi koruyup kendi başınıza nefes alabilirsiniz.

Sedasyonun komplikasyonları ve yan etkileri
Sedasyonun bir sonucu olarak nadiren yan etkiler veya komplikasyonlar görülür.
İlaçların veya tedavinin bir yan etkisi olarak bulantı ortaya çıkabilir. Bulantınız
oluğunda anestezi uzmanına, anestezi görevlisine veya hemşireye haber verin.

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Zuid
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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