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A helyes idöpont

Oxigén – mi is az?
Mint tudjuk az oxigén egy kémiai elem, aminek a
jele
O2. Anyaga életfontoságú minden
élölénynek! Orvosi szempontból a legtisztább
formájában – az úgy nevezett tiszta oxigénthasználják fel és minden légzési betegségnél
ezt szokták használni.
Oxigén a Cluster fejfájás esetén
Az
évek
során
az
oxigén-térápia
a
leghatásosabbnak bizonyult a Cluster fejfájás
akut rohamok kezelésében. Alkalmázásával a
roham idötartamát röviditeni lehet. Ha példaul
normál esetben 1 óráig tartana a roham, az
oxigén térápiaval 10 percre lehet leröviditeni. Ez
azt jelenti, hogy a betegnek nem olyan sokáig
kell szenvednie, mint máskor.

Felhasználása
Az oxigént csak egy oxigén masszk segitségével
ajánlatos a palackból fogyasztani, mert csak igy lehet
az oxigént eredményesen belélegezni. Az oxigénzuhány például hatástalan lenne.
Adagolás
Az orvosi tapasztalatok szerint 7 liter / min ajánlott.
Egyés esetekben 15 liter / min szükséges. Ez a
Cluster-fejfájás erösségétöl függ.
Testtartas a kezelés alatt
Az oxigén belégzését állva vagy ülve (elöre dölve) kell
végrehajtani. Semmiképpen nem szabad feküdeni,
mert akkor sikertelen lenne a kezelés.

Az oxigén belélegzés helyes idöpontja az, amikor a
Cluster fejfájás elsö tünetei mutatkoznak. Attól kezdve
3 – 4 percen belül kell az oxigén terápiát
elkezdeni, hogy sikeres eredményhez jusson a beteg.
Azonnal fel kell venni az oxigén maszkot és elkezdeni
az oxigén inhalálását. Minnél késöbb kezdi a beteg az
inhalálást annál eredménytelenebb az oxigén
használata. Az idöben elkezdett inhalálás viszont
segiti a fajdalmas idötartam leröviditését.
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Meddig kell az oxigént belélegezni?
A tapasztalatok szerint minimum 5 percig / maximum
15 percig.

Fogyasztás mennyisége
Attól függ, hogy hány liter oxigént percenként lélegez
be az ember és meddig .
Például egy 8 perces kezelés alatt, amiben 10 liter
oxigént lélegez be a beteg, 80 liter oxigént használ fel
egy kezeléshez. Ez azt jelenti, hogy az oxigént
megfelelö mennyiségben kell beszereznie a
betegnek.
A palackokat jelenleg két szabványos méretben lehet
a középeurópai iparban kapni: 2 literes vagy 10 literes
kivitelben. Általában 200 bar nyomással vannak
betöltve, ami azt jelenti hogy 400 vagy 2000 litert
tartalmazhatnak. Mivel a Cluster fejfájás idötartama
(szezonja) alatt naponta többször léphet fel roham,
ajánlhatos a nagyobb palack beszerzése. A kis 2
literes palackot mint pótpalackot például utazáshoz
használható.
Az Oxygenpalack használata esetén mindenképpen
be kell tartani a biztonsági utasitásokat!
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