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Du eller dit barn er blevet tilbudt lattergas i forbindelse med en procedure i Børn
og Unge Afdelingen

Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er lattergas?
Lattergas er en gammel kendt luftart, der kan gives som en blanding af 50% ilt (O2) og 50%
kvælstofforilte (N2O). Det har en virkning, så man kan få lyst til at grine (deraf navnet, lattergas).
Lattergas virker smertestillende og nogen gange døsende. Det virker hurtigt og er meget hurtigt ude af
kroppen igen.
 
Hvad bruger vi lattergas bruges til?
Vi anvender lattergas til forskellige procedure hvor barnet ellers kan opleve ubehag f. eks udtagning af
blodprøver, anlæggelse af drop, rensning af sår med mere.
Ved nogle indgreb bruger vi også lokalbedøvende creme eller andre smertestillende midler sammen
med lattergassen.
 
Hvem kan få lattergas?
Lattergas kan bruges til næsten alle børn, men der er nogle få betingelser:
Barnet skal som regel være over 4 år
Barnet skal kunne forstå og samarbejde om at trække vejret i en tætsluttende maske. Det må aldrig
foregå med tvang  så har lattergas ikke den ønskede smertestillende effekt.
 
 
Er der bivirkninger ved lattergas?
Nogle børn kan få lidt kvalme og svimmelhed, der forsvinder inden for få minutter, andre vil begynde at
grine.
 
Hvor kan det foregå?
Beholderen med lattergas er mobil. Lattergas gives primært på stuen hvor dit barn befinder sig.
 
Hvordan foregår det?
Barnet får lattergassen ved at trække vejret i en tætsluttende maske, der er placeret over barnets næse
og mund. Barnet vil være vågent mens der gives lattergas under behandlingen. Vi forsøger derfor at
aflede opmærksomheden fra stedet, hvor smerten udspringer fra med f.eks. samtale, sang, musik,
fjernsyn eller fantasirejse. Forældrene kan selvfølgelig være til stede, holde i hånden og hjælpe med at
aflede barnet.
 
Hvem giver Lattergas?
Sygeplejersker og læger kan give lattergas på Børn og Unge Afdelingen.
 


