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Použití přípravku Entonox 

Vážená paní, vážení rodiče,  
v předkládaném formuláři si přečtete informace o použití přípravku Entonox. 
Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat 
o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení. 

Co je Entonox: 
Entonox je účinné a bezpečné inhalační analgetikum pro situace vyžadující rychlý nástup 
a ústup účinku. Jedná se o směs medicinálních plynů oxidu dusného a kyslíku v poměru 
1:1, který je připraven k okamžitému podání. Výhodou inhalační analgezie je její 
jednoduchost, neinvazivnost, dávku si budete moci regulovat sama dle intenzity bolesti. 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Entonox lze využít v I., II. i III. době porodní, stejně jako v době šestinedělí, při bolestivých 
procedurách, z čehož vyplývá, že ho mohou využít i kojící ženy. Nemá vliv na délku porodu, 
je bezpečný pro matku i dítě, což vyplývá z výsledků mnoha studií. Výhodou použití 
Entonoxu jsou analgetické a sedativní účinky při plném vědomí pacientky, které usnadní 
spolupráci s ošetřujícím personálem. 

Jaký je režim pacientky před výkonem: 
Před výkonem není třeba dodržovat zvláštní režim. 

Jaký je postup při provádění výkonu: 
Používá se pomocí náustku nebo masky připevněné na nádechový ventil. Dávku si 
regulujete dle akutní potřeby, nádechový ventil zamezuje volnému úniku plynu, je otevřen 
jen při aktivním nádechu, jinak se sám uzavírá. Techniku inhalace si za pomoci 
ošetřujícího personálu rychle osvojíte. 

Jaké jsou možné komplikace a rizika: 
Z možných nežádoucích účinků, které se mohou vyskytnout, je třeba upozornit 
na: ospalost, nevolnost a zvracení, závrať, bolest v uších, suchost v ústech. Tyto příznaky 
jsou většinou mírné intenzity, pokud dosáhnou intenzity vyšší, mohou být důvodem 
přerušení aplikace, odeznívají brzy po ukončení inhalace. 

Pacientka (štítek) 
  
Jméno a příjmení: 

 

 Rodné číslo:   Bydliště: 

 
Zákonný zástupce  

 Jméno a příjmení:  Datum narození:   
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Jaký je režim pacientky po provedení výkonu: 
Z důvodu možných nežádoucích účinků: ospalost, nevolnost, závrať, snížená pozornost, je 
třeba počkat do odeznění těchto příznaků. Neřídit motorová vozidla. 

Jaké jsou možné alternativy výkonu: 
Možno použít Entonoxu samostatně k tlumení bolestí, možno ho použít i v kombinaci 
s jinými analgetickými prostředky. 

Entonox není hrazen zdravotní pojišťovnou. Finanční částka je uvedena v aktuálním 
ceníku placených zdravotnických služeb. 

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob 
provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi 
vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky 
vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost zeptat se 
lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem 
vysvětlení, kterému jsem porozuměla. Lékařem jsem byla poučena o možnosti svůj 
souhlas s navrženým postupem odvolat. 

Prohlašuji, že mi byly sestrou/porodní asistentkou náležitě objasněny veškeré 
informace z hlediska ošetřovatelské péče vzhledem k provedenému lékařskému 
výkonu. 

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím a beru zároveň na vědomí 
skutečnost, že není inhalační analgezie hrazena zdravotními pojišťovnami 
a souhlasím s úhradou částky dle aktuálního ceníku placených zdravotnických 
služeb  

Datum:  

___________________________________    ___________________________________ 
Podpis pacientky nebo zákonného zástupce   Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího
       lékaře, který vysvětlující pohovor provedl 

 
___________________________________ 
Razítko a podpis sestry/porodní asistentky, která 
vysvětlující pohovor provedla 

 
Pacientka není schopna podpisu. Svůj souhlas vyjádřila: 
popište způsob:  

___________________________________    ___________________________________ 
Jméno, příjmení a podpis svědka    Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře 


