
Συστήνουμε ξεκούραση για τις επόμενες 12 ώρες μέχρι να υποχωρήσει εντελώς η δράση αυτών των 
φαρμάκων.

Εξαιτίας των ηρεμιστικών επιδράσεων των φαρμάκων που σας δόθηκαν, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν 
τις δεξιότητες λεπτής κινητικότητας και την κρίση σας, στις επόμενες 24 ώρες δεν πρέπει να:
♦ οδηγήσετε
♦ χειριστείτε μηχανές
♦ χρησιμοποιήσετε επικίνδυνες ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικά εργαλεία
♦ δουλέψετε σε κάποιο ύψος πάνω από το έδαφος (π.χ. πάνω σε σκάλα)
♦ καταναλώσετε αλκοόλ
♦ πάρετε ψυχαγωγικές ουσίες (ναρκωτικά)
♦ κολυμπήσετε ή να συμμετάσχετε σε αθλητικές δραστηριότητες.

Πρέπει
♦ Να συνεχίσετε να παίρνετε τα συνηθισμένα σας φάρμακα
♦ Να μπορέσετε να ξαναρχίσετε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες μετά από 24 ώρες ή όπως σας

έχουν συμβουλεύσει.

Οι διευθετήσεις για την μετέπειτα παρακολούθησή σας είναι:

Παρεμβατική Καταστολή

Αποποίηση ευθυνών: Οι πληροφορίες αυτές για την υγεία προορίζονται μόνο για γενικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πάντα να 
συμβουλεύεστε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγείας για να διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι κατάλληλες για εσάς.

Νοσοκομείο:

Τη δημοσίευση επιμελήθηκε η ECI τον Απρίλιο 2013 με βάση το 
έντυπο Liverpool ED  Procedural Sedation Discharge Adult Advice 
form (Συμβουλευτικό Εξιτήριο Έντυπο του Τμήματος Επειγόντων 
Περιστατικών Λίβερπουλ για Ενήλικες μετά από Παρεμβατική 
Καταστολή). Ευχαριστούμε την Dr Tammy Wu — διατίθεται επίσης στο 
διαδίκτυο www.ecinsw.com.au

Πληροφοριακό Φυλλάδιο Ασθενούς
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Στο πλαίσιο της θεραπείας σας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σας δόθηκαν φάρμακα για να 
ηρεμήσετε κατά τη διάρκεια που γινόταν η εξής επέμβαση ή διαδικασία:

Για περαιτέρω ανακούφιση από τον πόνο (αν χρειάζεται) πρέπει να πάρετε:

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή προβλήματα κατά τη διάρκεια των επόμενων 24 ωρών ή πριν από 
το ραντεβού σας για επανεξέταση, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του 
νοσοκομείου σας.

Οι επεξηγήσεις αυτές δόθηκαν από:

Όνομα: Επάγγελμα:

Υπογραφή: Ημερομηνία:

Published Oct 2015. Next Review 2025. © State of NSW (Agency for Clinical Innovation)

http://www.ecinsw.com.au

