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PCA

V:  Waarvoor staat PCA?
A: PCA is de afkorting van ‘patient controlled analgesia’. Dit wil zeggen dat de patiënt zelf controle 
heeft over zijn / haar pijnbestrijding.

V:  Wat zijn de voordelen van PCA?
A: De Freedom Set laat toe om kleine hoeveelheden pijnstillende medicatie toe te dienen zonder 
afhankelijk te zijn van medisch personeel. 

V:  Doet het pijn?
A: Nee, de Freedom Set zal worden aangesloten op de reeds geplaatste intraveneuze katheter. 

V: Hoe lang heb ik dit nodig?
A: Zo lang het voorgeschreven wordt door de arts.

V:  Hoe en hoe vaak mag de PCA pomp gebruikt worden?
A: Als pijn ervaren wordt, volstaat het om één keer de groene hendel naar beneden te duwen (zie 
foto hieronder). Daarna moet er minimaal 5 of 7 minuten gewacht worden vooraleer een nieuwe 
dosis pijnstillende medicatie kan worden toegediend.

V:  Bestaat er een risico op het toedienen van een te hoge dosis pijnstillende 
medicatie?
A: Nee, het is een veilig systeem. Dankzij de lock-out periode kan geen overdosis worden 
toegediend.

V:  Is verslaving mogelijk?
A: Verslaving is onmogelijk vanwege de korte toedieningsperiode.

V:  Zijn er bijwerkingen aan het gebruik van een PCA pomp?
A: De medicatie kan een lichte slaperigheid veroorzaken. 

V:  Ben ik aan bed gebonden tijdens het gebruik van dit apparaat?
A: Nee, de Vygon Freedom PCA pomp is licht van gewicht en hangt om uw hals en biedt u daarom 
de mogelijkheid vroegtijdig mobiel te zijn, uiteraard in overleg met het verplegend personeel. 

Veel gestelde  vragen

Uw anesthesist heeft de Vygon Freedom 5 PCA Set voorgeschreven om uw 
pijn te verlichten na de operatie. 
Deze flyer biedt een antwoord op eventuele vragen en/of bezorgdheden.



Dankzij deze pijnpomp is vrij 
bewegen mogelijk waardoor het 
gebruikscomfort gegarandeerd 
blijft.
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V:  Hoe gebruik je de PCA?
A: Duw de hendel naar beneden als u pijnmedicatie wil toedienen.
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