LACHGAS

Waarom lachgas?
Soms zijn er in het ziekenhuis dingen waar we een beetje bang van zijn.
Denk maar aan een pijnlijke wonde die de verpleegster wil verzorgen.
Dat is helemaal niet zo erg. Grote mensen zijn ook soms bang van iets.
Omdat bang zijn niet fijn is zullen de dokters jou helpen met lachgas.
Lachgas zal ervoor zorgen dat je niet meer bang bent. Je hoeft je niet
langer te verstoppen onder je lakens.

Hoe krijg je lachgas toegediend?
Samen met mama of papa en je beer ga je naar een kamertje apart (bij
bedlegerige kinderen kan dit ook in de kamer
toegepast worden).

Ook de
spelbegeleidster gaat mee als
je dit wil. In die kamer staat een
bed waarop jij mag liggen.

De verpleegster zet een gekke wasknijper op je vinger die verbonden is
met een bakje. Zo kan de verpleegster de zuurstof in je bloed
controleren.

Naast je bed staat een grote, zware fles. In die fles zit
het lachgas.
Die fles is verbonden met een maskertje die de
verpleegster op je mond zet. Kijk maar hoe flink
Zamora haar masker helpt vasthouden. Help jij de
verpleegster ook?

Daarna draait de
verpleegster aan een wieltje
waardoor het gas in je mond
komt. Aan het masker hangt
een ballon, die wordt nu
helemaal opgeblazen.
Wauw.

Door het lachgas word je
heel erg rustig. Je zal niet in slaap vallen maar je zal wel heel erg moe
worden.
Gelukkig is er een lange buis die ervoor zorgt dat het lachgas niet in de
kamer komt. Anders zou iedereen een beetje slaperig worden.
Als je helemaal kalm bent door het gas, dan kan de verpleegster jou
verzorgen. Jij gaat hier niet veel van merken.

Als de verpleegster klaar is draait ze weer aan het wieltje waardoor er
geen gas meer in je mond komt. Alles is voorbij. Als je flink meewerkt
mag je ook nog een cadeau kiezen. WOEHOEW.

Nu weet je wat er zal gebeuren.
Probeer maar eens hoe gek je
eruit ziet met dat masker op je
gezicht. Meneer Beer mag ook
eens proberen. Nu kun je met een
gerust hart mee met de
verpleegster.
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