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انوووار شوش یووجو ز ووووی ضاشوو  وود ضشض 

 از شاه یجو زور می بجشد: PCAزوسط پمپ 

 

 وشودو  

 اپیدوشال  

 زور جلدو  

 منطقه او  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عواشض ضاشض؟ PCAآوج 

صوراج وور شوش ز وووی      PCAبه طوش کلی

ضاشو می بجشد پو  اسجسوج عوواشض نوداشض      

عواشض احتمجلی نجشی از ضاشویجو مخودش و  

غیر مخدش که ضش اون شوش براو کنترل ضشض 

به کجش می شونود شا بجوود نجشوی از یجصویت     

ضاشویووج ضان.ووت  ولووی بووج زوجووه بووه اون ووه  

ضاشویجو مخدش براو زیشوق، زحوت کنتورل   

ش اومنووی عمل وورض ضسووتهجه ی.ووتند بووه من ووو

صحیح ضستهجه یج بجوود از کیییوت و زجویدووه    

یجو انی معتبر آن یج اطمینجن حجصل کورض   

ضش  من براو ک.ب بهترون نتی ه از اجراو 

شوش پووی سووی او بجو.ووتی زووی  متخ وو   

سروو  کنتورل ضشض آمووزش یوجو  زا شا    

 ضشبجشه و شوش و ز هییات آن ضوده بجشند  

 :  PCAپمپ پروز ل ضاشووی و اجراوی 

بوه طوووش یالصووه موووشاین ضاشوو طالوووی و  

 وشودو PCAمنح ر به ارض براو استیجضه ضش 
میلی گرا ضش وور پموپ    52می بجشد  ) مثال 

 سی سوی ضش  4سی سی بج سرعت زیشوق  322

ضقیقوه   32میلی لیتر ضش یور   3سجعت و بلوس 

میلی گرا موشاین  3.1زج  2.0بنجبراون بین     

 وق می شوض  ( شضش سجعت زی
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 پمپ  د ضشض
 

PCA   ووج (Patient – Controlled Analgesia) 

شوشی است براو کنترل ضشض بیمجش از طروق 

) وعنی به  استیجضه از ور پمپ زیشوق پرزجبل

یجطر جمع و جوش بوضن و سبر بووضن بوه   

آسجنی براو بیمجش قجبل حمل است( که اوون  

) ضکمه بلووس(         پمپ ضاشاو ور ضکمه 

 جشد  است و اون ضکمه ضش ایتیجش بیمجش می ب

د به طوش اون پمپ عالوه بر اون که می زوان

حتی بج مقجضور ب.یجش کو   پیوسته وزدشو ی )

سی سی( ضاشو شا زیشوق کنود اوون    2.3مثل 

قجبلیت شا ضاشض که موقعی که بیمجش اح.وجس  

ضشض جدودو پیدا کورض آن ضکموه شا اروجش    

ضید و پموپ وور ضوز ) مقوداش( ا وجاه از     

ا بوه بیموجش   پیش زعیین شده زوسط پیشور ش 

 زیشوق کند  

ضش  من اون ضکمه ور زمجن قیل ضاشض که 

 32شوو زمجن یجوی مثل   قجبل زن ی  است  

ضقیقه   بدون معنی که اگر زموجن   12و  12و 

ضقیقه بجشد وقتوی کوه بیموجش     32قیل ضکمه 

ضقیقوه بعود    32ضکمه شا ارجش موی ضیود زوج    

 ضکمه عمل نمی کند 

 

  

 

بدون زرزیوب بیموجشو کوه یوود ضشضش     

کنترل شده بجشد، سوروعتر شاه ااتوجضه ، از   

 بلند می شوض و زموجن ب.وترو  بیمجشو ب.تر 

 شدن آن ضش بیمجشستجن کوزجیتر می شوض  
 

 ) مواشض کجشبرض(: PCAاندو جسیون یجو 

PCA       براو ضشموجن ضشضیوجو متوسوط زوج

شدود ب جش می شوض که شوش یوجو ضوهور   

مثل یوشاکی وج زیشووق م ورش عنوالنی و    

 وشودو موثر وکجای نبوضه است  

بطوش کلی ضشض قبول از شورور ضشض بیموجش    

شاحت زر از کنترل آن بعد از شورور ضشض  

است  بدون لحوج  اگور بالاجصوله بعود از     

بوراو بیموجش گشاشوته     PCAعمل جراحی  

شوض ب.یجش موثر زر یواید بوض   امروزه ضش 

جوامع پیرراته براو کنترل ضشضیجو بعود  

از عمل زوصیه به اسوتیجضه از پموپ یوجو    

ب وشت وشودو وج یموراه بوج    PCAزیشوق 

 می بجشد   لکجزتریجو اپیدوشا

 

  

 

 

اووون زمووجن قیوول بووراو جلوووگیرو از     

Overdose   شدن بیمجش طراحی شده است

نیوجزو بوه    ،یر چنود از لحوج  شوانرنجسوی   

زو یح زمجن قیل ضستهجه به بیمجش نی.وت و  

بهتر است به بیمجش اقط گیته شووض کوه یور    

موقووع اح.ووجس ضشض ضاشووت از آن ضکمووه 

 استیجضه کند  

بوودون زرزیووب بیمووجش ضشض یوووض شا زحووت 

کنترل ضاشض بدون اون وه نیوجز بوه مراقبوت     

سجل  32یجص پرستجشو ضاشته بجشد  حدوض 

است که ضش بیمجشستجن یجو سراسر ضنیوج از  

اووون شوش بووراو کنتوورل ضشض بیمووجشان   

 استیجضه می شوض  

از شوش یجو ضوهور ضشموجن ضشض    PCAچرا 

 بهتر است: 

د ضشض ضش ایتیوجش  چون بالاجصله ضاشوو  و 

بیمجش است، بوج شورور اح.وجس ضشض از آن    

عج اثور کورضه و ضشض   واستیجضه می کند و سر

یوض شا سرکود می کند  ضوهر نیوجزو بوه   

 زیشوق یجو م رش آمپول نمی بجشد  

 
 
 


