
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Pijnpreventie bij 
kinderen



TOVERZALF
Soms zijn pijnlijke procedures onvermijdelijk. Er 
bestaan enkele hulpmiddeltjes om die pijn zo goed 
mogelijk te vermijden.
De dokter kiest, in overleg met de ouders en het kind, 
voor de meest aangewezen oplossing.
De huid kan bijvoorbeeld lokaal verdoofd worden 
door het aanbrengen van een speciaal soort zalf of 
pleister.

EMLA®
• Emla® zalf bestaat uit Lidocaine® en Prilocaine®, 

twee stoffen die de huid lokaal verdoven. Zo zal uw 
kind bijna geen pijn voelen daar waar de zalf werd 
aangebracht. Emla® bestaat in zalf of kant-en-klare 
pleister.

• De zalf/pleister dient minimum 1 uur voor de 
procedure start te worden aangebracht.

RAPYDAN®
• Rapydan® bestaat uit Lidocaine® en Tetracaine®. 

Deze stoffen zorgen voor lokale verdoving van 
de huid én zorgen er bovendien voor dat de 
bloedvaten wat gaan ontspannen en dus beter 
zichtbaar worden op de plaats waar de pleister 
plakt.

• Rapydan® dient minstens 30 minuten voor de start 
van de procedure te worden aangebracht.

Rapydan® en Emla® kunnen beiden worden gebruikt bij 
een bloedname, het prikken van een infuus,ruggenprik, 
inspuiting in de huid, ... 
(Emla® ook voor het verwijderen van parelwratjes)
 Ze mogen niet worden aangebracht op plaatsen waar 
de huidbarrière beschadigd is, dus niet op een open 
wonde.



TOEPASSING

Reinig de huid. De arts kan u helpen met de 
bepaling van de plaats waar de pleister mag worden 
aangebracht.

Open de verpakking pas vlak voor de pleister zal 
worden aangebracht.

Rapydan®
Dek de pleister niet af. Deze warmt op tot 40°C. Laat 
de pleister minstens 30 miuten zitten. Na verwijderen 
blijft het effect nog twee uur.

Er mogen maximum twee pleisters tegelijk (op 
verschillende plaatsen) geplakt worden.

Emla®
Wanneer u de crème hebt aangebracht wordt 
hierover nog een pleister aangebracht om het product 
volledig van de lucht af te sluiten. Er kan ook gebruik 
gemaakt worden van een patch waarbij de zalf reeds 
aangebracht werd in de pleister.

Nadat u de zalf  met pleister of de patch hebt 
aangebracht,  windelt u de plaats van de pleister in 
zodat de crème volledig van de lucht wordt afgesloten. 
(min 1 uur laten inwerken).

Noteer hier het  Product en het tijdstip van aanbrengen

• Emla zalf
• Emla patch                        ….. :  ….. uur
• Rapydan patch



TOVERLUCHT (KALINOX®)

Kalinox® is een geur- en kleurloos mengsel van N2O 
lachgas en zuurstof. Het inademen hiervan zorgt ervoor 
dat uw kind minder angstig is en minder pijn ervaart. 
Hij/zij blijft gedurende de volledige procedure wakker 
en aanspreekbaar. Er treedt een roesje op waardoor 
uw kind zich wat duizelig kan voelen, vertraagd kan 
spreken of tintelingen ervaart in de mond.

Kalinox kan worden gebruikt bij allerhande 
onaangename procedures zoals bloedname, infuus 
prikken, ruggenprik, wondzorg, hechting, ...

Drie minuten voor de start van de onaangename 
procedure wordt het gas via een masker met ballon 
toegediend. Het is belangrijk dat uw kind rustig 
blijft ademen in het masker. Afleiding en goede 
medewerking verhogen het effect van het gasmengsel.

Indien mama (mogelijk) zwanger is kan ze best niet in 
de ruimte aanwezig zijn. Een ander vertrouwd persoon 
kan haar plaats innemen. Na afloop van de procedure 
wordt de Kalinox- toediening stopgezet en wordt 
gedurende nog 1 minuut zuurstof toegediend.

Voor de toediening van Kalinox dient uw kind niet 
nuchter te zijn. Hij/zij mag nadien gewoon terug 
eten en drinken en dient niet verder geobserveerd 
te worden in het ziekenhuis. De meeste kinderen 
herinneren zich weinig of niets van de uitvoering.



SUIKEROPLOSSING (BABYCALMINE®)

Voor kinderen onder de 4 maanden kan bij elke 
pijnlijke procedure gebruik gemaakt worden van een 
hoog geconcentreerde suikeroplossing.
(eg. Babycalmine®, moedermelk).

In combinatie met het zuigen werken deze pijnstillend 
en rustgevend.
Dit kan worden toegepast voor o.a. een bloedname 
(incl guthrie-test),vaccinatie,
plaatsen van een maagsonde, plaatsen van een 
katheter …

LAT-GEL®

De verdovende LAT-gel wordt gebruikt voor het 
reiningen of hechten van schaaf- en snijwonden. Het 
kan op open wonden gebruikt worden. Inwerktijd is 
20’.
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