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Epiduralno lajšanje 
bolečin po operaciji 
V tem letaku je pojasnjeno, kaj lahko pričakujete, če se odločite 
za epiduralno anestezijo za lajšanje bolečin med operacijo in po 
njej. Skupaj so jo napisali anesteziologi, pacienti in predstavniki 
pacientov. 

Kaj je epiduralna anestezija? 
Epiduralna anestezija je tanka, gibljiva cevka, nameščena v hrbet v bližini živcev, ki 
izhajajo iz hrbtenjače, skozi katero se lahko dajejo zdravila za lajšanje bolečin. 
Uporablja se med operacijo (običajno poleg splošne anestezije), po operaciji za 
lajšanje bolečin ali oboje. 
Skozi epiduralni kateter se vnese lokalni anestetik in včasih tudi druga protibolečinska 
zdravila. Ta se nahaja v bližini živcev v hrbtu. Zaradi tega so živčna sporočila blokirana. S 
tem si olajšate bolečino, ki se razlikuje glede na količino in vrsto uporabljenega zdravila. 
Lokalni anestetik lahko povzroči odrevenelost in šibkost ter ublaži bolečino. 
Z epiduralno črpalko se prek epiduralnega katetra neprekinjeno dajejo zdravila za 
lajšanje bolečin. Nekatere epiduralne črpalke imajo tudi gumb, ki ga lahko pritisnete in 
si sami olajšate bolečino. Te črpalke imajo vgrajene varnostne omejitve, ki zmanjšujejo 
možnost, da bi si dali preveč zdravila. 
Blaženje bolečin traja, dokler deluje črpalka. Po prenehanju jemanja se v nekaj urah 
povrne polno počutje. 

Kakšne so prednosti epiduralne anestezije? 
Če epiduralna anestezija dobro deluje, boste po operaciji bolje lajšali bolečine kot z 
drugimi metodami, zlasti ko boste globoko dihali, kašljali ali se premikali v postelji. 
Potrebujete manj alternativnih močnih zdravil za lajšanje bolečin. Posledično bo vaše 
dihanje boljše, slabost in bruhanje manjša, verjetno pa boste tudi bolj budni. 
Obstaja nekaj dokazov, da se lahko zmanjšajo drugi zapleti operacije, vključno z 
manjšim tveganjem za nastanek krvnih strdkov v nogah ali okužbe pljuč in prsnega 
koša. Obstajajo tudi dokazi, da lahko z epiduralno anestezijo izgubite manj krvi, kar 
zmanjša možnost, da boste potrebovali transfuzijo krvi. 
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Kaj če ne bom imel/-a epiduralne anestezije? 
To je vaša izbira. Anesteziolog vam bo povedal, ali posebej priporoča epiduralno 
anestezijo in kakšne so morebitne alternative. 
Pri drugih načinih lajšanja bolečine se uporablja morfij ali podobna zdravila. To so 
močna zdravila za lajšanje bolečin, vendar imajo lahko neželene učinke, kot sta slabost 
in zaprtje. Nekateri ljudje postanejo ob uporabi morfija zmedeni. 
Lokalni anestetik je mogoče dati tudi na druge načine, na primer z živčnim blokom. 

Ali lahko vsakdo dobi epiduralno anestezijo? 
Ne. Pri nekaterih ljudeh epiduralna anestezija ni mogoča. Anesteziolog/-inja se bo o tej 
odločitvi z vami pogovoril/-a. Epiduralna anestezija morda ne bo mogoča, če: 
■ jemljete zdravila za redčenje krvi, kot je varfarin 
■ se vaša kri ne strjuje pravilno 
■ ste alergični na lokalni anestetik 
■ imate veliko deformacijo hrbtenice 
■ imate okužbo hrbta 
■ ste imeli v preteklosti operacijo hrbtenice s kovinskimi deli v hrbtu 
■ ste imeli v preteklosti težave s spinalno ali epiduralno anestezijo. 
 

 

Kako se izvaja epiduralna anestezija? 
Epiduralna anestezija se lahko izvede: 
■ ko ste popolnoma budni 
■ s sedacijo (zdravili, ki vas uspavajo in sproščajo). 
Anesteziolog/-inja se bo z vami pogovoril/-a o tem, kateri način je za vas najprimernejši. 
Postopki za epiduralno anestezijo so naslednji: 
1 v veno na roki se vstavi kanila (kapalka) za dovajanje tekočine 
2 prosili vas bodo, da se usedete ali položite na bok. Pomagali vam bodo, da se 

nagnete naprej in čim bolj ukrivite hrbet (glejte sliko na prejšnji strani) 
3 anesteziolog/-inja vam bo hrbet očistil/-a z antiseptikom 
4 vbrizga se majhen odmerek lokalnega anestetika za omrtvičenje kože 
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5 z iglo se vstavi tanek plastični kateter (cevko) v epiduralni prostor  
v hrbtu. Igla se odstrani in v hrbtu ostane le kateter. 

Kako se boste počutili? 
Vbrizganje lokalnega anestetika v kožo bo za kratek čas zbodlo. Po vstavitvi igle in 
katetra se pojavi občutek potiskanja, ki pa običajno ni večji od nelagodja. 
Občasno se pojavi oster občutek, podoben električnemu udaru. Če se to zgodi, bo 
anesteziolog/-inja to opazil/-a. Morda vas bodo vprašali, kje ste ga začutili. 
Občutek toplote in odrevenelosti se postopoma razvije po aplikaciji lokalnega 
anestetika. Pri nekaterih vrstah epiduralne anestezije se vam lahko zdi, da so noge težke 
in jih težko premikate. 
Na splošno se večini ljudi ti občutki ne zdijo neprijetni, le nekoliko nenavadni. Občutki in 
gibanje se bodo po prenehanju epiduralne anestezije vrnili v normalno stanje. 

Razumevanje tveganja 
Tveganje za zaplete je treba uskladiti s koristmi in primerjati z alternativnimi metodami 
lajšanja bolečine. Anesteziolog/-inja vam lahko da več informacij in vam pomaga 
razumeti relativna tveganja. 
Ljudje si različno razlagajo besede in številke. Ta lestvica je na voljo kot pomoč. 
 

 

Zelo pogosto Pogosto Občasno Redko Zelo redko 

1 od 10 

Ena oseba 
v vaši družini 

1 od 100 

Ena oseba 
v ulici 

1 od 1000 

Ena oseba 
v vasi 

1 od 10.000 

Ena oseba v 
majhnem mestu 

1 od 100.000 

Ena oseba v 
velikem mestu 

 

Zelo pogosti stranski učinki 
Nizek krvni tlak 
Ob epiduralni anesteziji je normalno, da se krvni tlak nekoliko zniža. Anesteziolog/-inja 
ga bo popravil/-a s tekočinami in zdravili. 

Nezmožnost odvajanja urina 
Epiduralna anestezija vpliva na živce v mehurju. V mehur je vstavljen kateter (cevka), ki 
odvaja urin. To je pogosto potrebno po večjih kirurških posegih z epiduralno anestezijo 
ali brez nje. 

Srbečica 
To je stranski učinek zdravil za lajšanje bolečin, ki se včasih uporabljajo pri epiduralni 
anesteziji. Pomagajo lahko zdravila proti histaminu ali pa se spremeni zdravilo v 
epiduralni anesteziji. 
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Občutek slabosti 
Pri epiduralni anesteziji je to manj pogosto kot pri drugih metodah lajšanja bolečine. 
Pomagajo lahko zdravila proti slabosti. 

Neustrezno lajšanje bolečin 
Epiduralna anestezija morda ne bo ublažila vseh bolečin. Anesteziolog/-inja ali 
medicinske sestre, ki skrbijo za lajšanje bolečin, se bodo odločili, ali jo je mogoče 
izboljšati ali pa je potrebno preiti na drugo metodo lajšanja bolečin. 

Pogosti stranski učinki 
Glavobol 
Glavoboli so po operaciji precej pogosti. Po epiduralni anesteziji lahko pride do hujšega 
in trdovratnega glavobola. To se v povprečju zgodi približno enkrat na vsakih sto 
epiduralnih anestezij. To se zgodi, če igla, s katero namestite epiduralno anestezijo, ali 
epiduralni kateter nenamerno prebodeta vrečko s tekočino, ki obdaja hrbtenjačo. 
Majhna količina tekočine izteče, kar povzroči glavobol. Lahko povzroči hud glavobol, ki 
je hujši, če sedite, olajša pa se, če se uležete. Glavobol včasih izgine sam od sebe z 
dobro hidratacijo in sredstvi za lajšanje bolečin. Osebje, ki skrbi za vas, bi moralo 
opozoriti ekipo za anestezijo, saj bo morala, preden vas odpustijo, to preveriti. Če je 
glavobol hud ali če ne preneha, boste morda potrebovali posebno zdravljenje za 
glavobol. Ob glavobolu se lahko pojavi tudi izguba sluha oziroma pridušen ali popačen 
sluh.  
Za več o tem preberite našo brošuro Glavobol po spinalni ali epiduralni injekciji, ki jo 
najdete na naši spletni strani: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian 

Neželeni učinki in zapleti 
Počasno dihanje 
Nekatera zdravila, ki se uporabljajo pri epiduralnem posegu, lahko povzročijo počasno 
dihanje ali zaspanost, kar zahteva zdravljenje. 

Poškodba živca: začasna 
Občasno lahko igla ali epiduralni kateter poškoduje živce. To lahko povzroči izgubo 
občutka ali gibanja na večjem ali manjšem območju spodnjega dela telesa. Pri večini 
ljudi se stanje izboljša po nekaj dneh, tednih ali mesecih. 

Redki ali zelo redki zapleti 
Poškodbe živcev: trajne 
Trajna poškodba živca z iglo ali katetrom je redka: 
■ trajna poškodba se pojavi pri 1 od 23.500 do 50.500 spinalnih ali epiduralnih injekcij 
■ paraplegija ali smrt se pojavi pri 1 od 54.500 do 1 od 141.500 spinalnih ali epiduralnih 

injekcij. 
Več informacij lahko najdete v naši brošuri Poškodbe živcev, povezane s spinalno ali 
epiduralno injekcijo, ki je na voljo na naši spletni strani: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian 
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Okužba katetra 
Okoli epiduralnega katetra lahko včasih pride do okužbe. Če se to zgodi, se bo kateter 
odstranil. Redko se zgodi, da se okužba razširi globlje od kože. Morda bodo potrebni 
antibiotiki ali, redko, nujna operacija hrbta. Poškodba živca med epiduralno anestezijo 
zaradi abscesa, ki živec onesposobi, je zelo redka. 

Drugi zapleti 
Do konvulzij (krčev), hudih težav z dihanjem, trajne paraplegije (ena ali več okončin je 
onesposobljenih) ali smrti prihaja zelo redko. 

Primeri vprašanj, ki jih boste morda želeli postaviti anesteziologu 
■ Zakaj mi priporočate epiduralno anestezijo? 
■ Kaj so zame dobre in kaj slabe strani epiduralne anestezije? 
■ Kaj so alternative? 
■ Kdo mi bo dal epiduralno anestezijo? 
■ Ali obstaja zame kakšno posebno tveganje? 
■ Kakšen bo občutek zatem? 
■ Kako se bom počutil zatem, če ne dobim epiduralne anestezije? 
 

Izjava o omejitvi odgovornosti 
Trudimo se, da bi bili podatki v tej zloženki točni in aktualni, vendar tega ne 
zagotavljamo. Ne pričakujemo, da bodo te splošne informacije odgovorile na vsa 
vprašanja, ki bi jih lahko imeli, ali da bi obravnavali vsa področja, ki bi se vam zdela 
pomembna. O izbiri ali morebitnih težavah, se posvetujte s svojim zdravniškim osebjem, 
pri tem pa naj vam ta navodila služijo kot vodilo. Zloženka se ne sme obravnavati kot 
zdravniški nasvet. Ne sme se uporabjati za komercialne ali poslovne namene. Za 
celotno izjavo o omejitvi odgovornosti kliknite tukaj  
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/slovenian). 

Vse prevode je zagotovila prevajalska skupnost Translators without Borders (Prevajalci 
brez meja). Kakovost teh prevodov je preverjena, kljub temu pa obstaja nevarnost 
netočnosti in napačne interpretacije nekaterih informacij. 
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Zaupajte nam svoje mnenje 
Veseli bomo predlogov za izboljšanje te zloženke.  
Če imate kakršne koli pripombe, nam jih lahko pošljete na: 
patientinformation@rcoa.ac.uk 

Kraljeva akademija anesteziologov (Royal College of Anaesthetists) 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 
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