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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

 
Kedves Betegünk! 
A fájdalmas vizsgálatokat, műtéteket érzéstelenítés alatt végzik. Az altató orvos feladata, hogy a műtét 
során Ön ne érezzen fájdalmat, és fenntartsa szervezete normális működését. Együttműködése a sebésszel 
az Ön biztonságát szolgálja. A következőkben röviden ismertetjük az érzéstelenítés különböző módjait. 
 

Altatás (általános érzéstelenítés) 
A fájdalommentesség az egész testre kiterjed és eszméletlenséggel társul. Az altatás kezdetén fokozatosan 
alváshoz hasonló állapotba kerül, amit a műtét végéig fenntartunk. 
Egy „előkészítő” injekció, vagy tabletta után az altatást általában vénás injekcióval kezdjük. Hosszabb 
műtétek esetén az injekciót is ismételjük, vagy altató gázokat adunk arcmaszk, illetve a légcsőbe vezetett 
tubus segítségével. Ez utóbbit akkor végezzük, ha Ön már alszik. Ezzel a módszerrel közvetlenül a 
tüdejébe juttatjuk az oxigén és altatógáz keverékét. 
A módszer rendkívül biztonságos, mert így tökéletesen tudjuk biztosítani a lélegeztetést, hányás esetén 
tüdeje védve van a félrenyeléstől. Ezt a módszert alkalmazva izomlazítókat is adunk, ami a sebész 
számára biztosít jobb feltételeket.  
 

Helyi érzéstelenítés 
A fájdalommentesség a test bizonyos, körülírt területeire, vagy csak az operáció helyére korlátozódik, 
eszméletlenséggel nem párosul. 
A kar fő idegtörzsének érzéstelenítése a felső végtag teljes érzéstelenségét okozza. 
Gerinc közeli (spinalis vagy epiduralis) érzéstelenítésnél az alsó végtag, csípő és alhas 
fájdalommentessége érhető el. Ennél a módszernél a gerincoszlop egy megadott pontján érzéstelenítőt 
fecskendezünk az érző idegek közé. Az injekció előtt a bőrt érzéstelenítjük, így a beavatkozás 
gyakorlatilag fájdalommentes. 
 

Az érzéstelenítés módjának kiválasztása 
Mindegyik érzéstelenítési módszernek vannak előnyei és hátrányai is. Mi mindig azt javasoljuk Önnek, 
ami a legjobban megfelel a tervezett műtét, és az Ön általános állapota szempontjából.  
 

Az érzéstelenítési eljárások veszélyei 
Sajnos minden beavatkozás veszélyekkel, nem várt következményekkel járhat. Az érzéstelenítéssel 
kapcsolatos súlyos szövődmények még rossz általános állapotú betegnél is rendkívül ritkák. A modern 
altatás (általános érzéstelenítés), mely korszerű gyógyszerekkel, lélegeztető-géppel is felszerelt 
altatógépekkel történek, lehetővé teszi, hogy a légzést, keringést és a többi szerv működését is 
biztonságosan fenntartsuk. A szövődmények elkerülése érdekében a szervezet működését különféle 
készülékek segítségével (EKG, stb.) folyamatosan ellenőrizzük. A helyi érzéstelenítés egyes típusai kisebb 
megterhelést jelentenek a szervezetnek, az idegsérülések igen ritkák. 
 

Kérjük, m űtét előtt saját érdekében ügyeljen a következőkre! 
Hat órával a műtét kezdete előtt ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon! 
Kivehető fogprotézisét, kontaktlencséjét távolítsa el! Ha van, vegye le ékszereit, mossa le a körömlakkot, 
szemfestéket! 
Kérdezzen! Ha bármit részletesebben szeretne tudni, bátran kérdezze meg altatóorvosától a műtét előtti 
találkozáskor! 
 


