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Поставяне на
инжекции
на деца

В началото може да ви бъде трудно да поставяте инжекции на вашето
дете. Може да се чувствате странно и да се притеснявате, че това е
стресиращо за него, особено преди то да се е научило да разбира
важността на лечението. С времето и практиката обаче и двамата
бързо ще свикнете с процеса.
Първоначалният период на инжектиране на коагулационен фактор в
болницата или клиниката е изключително важен, за да ви помогне да
се научите как да се почувствате уверени в поставянето на инжекции.
Сестрите или лекарите ще ви помогнат да усвоите рутината, което ще
позволи на вас и на детето ви да свикнете с процедурата на
инжектиране. То ще се научи, че спринцовките не са нещо неприятно
или болезнено, а вие ще получите подкрепа за преодоляване на
всичките си притеснения.
Не забравяйте, че децата усещат вашите емоции, така че ако сте
нервни, те лесно ще го усетят и ще се почувстват по същия начин.
Опитайте се да останете спокойни и бъдете позитивни относно
инжектирането.
В началото
Първоначалното лечение и обучение се
провеждат в болницата или клиниката.
Постепенно, след като свикнете с
процеса, лечението ще се прилага у дома
и ще се включи във вашето нормално
ежедневие.
Освен това, в допълнение към
усвояването на добра техника на
инжектиране и спазване на хигиенните
изисквания, ще се научите как най-добре
да съхранявате лекарството и
консумативите. В зависимост от
системата на здравеопазване във вашата
страна, вие ще се научите как да
поръчвате лекарствата и как да
документирате лечението в дневник за
домашно лечение. Трябва да имате и
достъп до денонощна линия за помощ и

съдействие. Ако имате въпроси се
свържете с вашия лечебен център.
Съхранение
Пакетът съдържа инструкции как трябва
да се съхраняват лекарствата. Би било
добре да определите място в дома си,
където да държите всичко необходимо.
Хигиена
Интравенозните инжекции (директно в
кръвообращението) винаги носят риск от
инфекция.
Важно е да се научите как правилно да си
миете ръцете, както и ръцете на детето
ви, преди подготовка и по време на
инжекцията.
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Поставяне
на инжекции
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1 Преди да поставите инжекцията

2 Преди да поставите инжекцията

Ако съхранявате лекарството в
хладилник, извадете го 20-30 минути
преди времето за инжектиране, за да
може да достигне стайна температура.
Това ще направи инжектирането
по-малко болезнено.

Преди инжектиране, си измийте добре
ръцете, както и тези на детето ви, за
да сведете риска от инфекция до
минимум.

4 Преди да поставите инжекцията
Седнете на удобно и тихо място,
където има здрава работна
повърхност. Може да откриете, че
слушането на някаква музика или
приказка ще помогне на детето ви да
се отпусне.

7 По време на инжекцията
Прикрепете спринцовката и бавно
инжектирайте лекарството.

5 Преди да поставите инжекцията
Затегнете турникета около ръката,
така че да намерите вена. Почистете
мястото на инжектиране с напоен със
спирт тампон и изчакайте да се
изпари.

8 След инжекцията
След като инжектирате цялата доза,
извадете иглата и използвайте
памучен или морален тампон, за да
приложите натиск върху мястото на
инжектиране. Натискът трябва да се
прилага в продължение на 5 минути, за
да се предотврати появата на синини
и да се гарантира, че вената може да
заздравее правилно. След това
залепете малка лепенка.

3 Преди да поставите инжекцията
Смесете лекарството следвайки
инструкциите, които се намират в
опаковката. Поставете върху чиста
повърхност спринцовката с
приготвеното от вас лекарство.

6 По време на инжекцията
Отстранете всичкия наличен въздух в
спринцовката, като бавно натискате
буталото, докато лекарството
достигне върха на иглата. Въведете
иглата във вената. Разхлабете
турникета и оставете кръвта да влезе в
спринцовката.

9 След инжекцията
Внимавайте с използваните игли. За да
избегнете наранявания, винаги
поставяйте използваните игли в
контейнер за изхвърляне на игли или
кошче за остри предмети. Всички
останали материали могат да бъдат
изхвърляни като обикновени битови
отпадъци

Бъдете уверени, когато извършвате процедурата
Изградете си рутина във връзка с лечението и бъдете спокойни.
Детето ви ще бъде по-спокойно, ако и вие сте.
Определете в дома си място за прилагане на лекарството
Съхранявайте и подготвяйте всичко необходимо за прилагане на
лекарството на определено място. Колкото сте по-организирани,
толкова по-спокойни ще бъдете.
Бъдете внимателни по отношение на хигиената
Инжекциите винаги включват риск от инфекция както по време на
инжектирането, така и след него. Ето защо създайте ясни рутинни
правила за инжектиране - „преди, по време и след това“.
Поддържайте актуална документация
Винаги следвайте препоръките на вашия лекар относно дозата и
приложението. Освен това не забравяйте да записвате всички
апликации, включително дозата, в дневника за лечение.
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