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NAVODILA PACIENTOM PO POSEGU-  
fasetna blokada / epiduralna blokada skozi sakralni hiatus / 

transforaminalna blokada spinalnega živca / blokada 

interspinoznega ligamenta 

 

Spoštovani! 

 

Prejeli ste spinalno injekcijo s kortikosteroidom in/ali lokalnim anestetikom.  
 

Neposredno po posegu 

 

Na opazovanju vas bomo zadržali cca. 4 ure. V tem času boste nameščeni leže z dvignjenim 

vzglavjem, ali v sedeč/polsedeč položaj. To je pomembno zato, da zdravilo ostane na mestu 

aplikacije in se ne razlije po spinalnem kanalu v druge predele hrbtenice. 

 

Pomembno: Zaradi lokalnega anestetika so lahko noge prvih nekaj ur po posegu šibke, zato 

vsaj 4 ure po posegu ne vozite osebnega avtomobila ali dugih prevoznih sredstev. 

 

Na dan posega počivajte leže z dvignjenim vzglavjem ali v sedečem/polsedečem položaju. 

Pazljivo obračajte/prepogibajte hrbtenico le do stopnje, kjer ste prej začutili bolečino. Če boste 

čutili, da je bolečina manjša, odrevenelost hrbta in nog, ali pa začasno oslabelost mišič v nogah, 

pomeni, da zdravilo deluje na pravem mestu. Občutek šibkosti in odrevenelosti bo izzvenel sam 

od sebe v nekaj urah. 

 

Na dan posega 

 

Na dan posega počivajte leže z dvignjenim vzglavjem ali v sedečem/polsedečem položaju. 

Pazljivo obračajte/prepogibajte hrbtenico le do stopnje, kjer ste prej začutili bolečino. Če boste 

čutili, da je bolečina manjša, odrevenelost hrbta in nog, ali pa začasno oslabelost mišič v nogah, 

pomeni, da zdravilo deluje na pravem mestu. Občutek šibkosti in odrevenelosti bo izzvenel sam 

od sebe v nekaj urah. 
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Naslednje dni po posegu 

 

Blokada začne delovati v nekaj dneh (3 - 4 dni),  končni učinek pa bo viden v dveh tednih. V 

tem času vas bo poklicala tudi medicinska sestra, da preveri, če vse poteka tako kot mora.  

 

Prvih nekaj dni po posegu je lahko področje injiciranja boleče. Lahko pride tudi do pojava 

nelagodnih občutkov in bolečine po nogah, ki spontano izzvenijo v nekaj dneh. Lahko si 

pomagate s protibolečinskim zdravilom, npr. paracetamol ipd.. V tem času ne pretiravajte s 

fizično aktivnostjo in ne dvigujte težkih bremen. 

 

Običajno se lahko na delo oz. k normalnim aktivnostim vrnete že naslednji dan po posegu. 

 

V primeru hujših bolečin pa je vseeno svetovano, da z vrnitvijo na delo počakate do trenutka, ko 

se situacija dovolj pomiri, da lahko izvajate normalne aktivnosti. 

 

OPOZORILA 

 

 Če ste pred posegom prenehali z jemanjem zdravil proti strjevanju krvi, lahko z njimi 

nadaljujete naslednji dan po posegu. V nekaterih primerih, ko obstaja povečano tveganje 

za krvavitev, pa vam bomo dali posebna navodila. 

 Če imate sladkorno bolezen in se zdravite z insulinom je v naslednjih dneh po posegu 

potrebna kontrola krvnega sladkorja večkrat na dan in po potrebi prilagoditev odmerkov 

insulina. 

 

Kdaj je potrebno k zdravniku? 

 

Če pride po posegu do pojava sledečih težav, je potreben takojšen pregled pri osebnem 

zdravniku ali v urgentnem centru: 

 

 Alergična reakcija – ponavadi v obliki kožnega izpuščaja in srbečice.  

V primeru dušenja, otekanja obraza ali anafilaktične reakcije takoj poiščite nujno 

medicinsko pomoč! 

 Nezmožnost zadrževanja blata in vode – v tem primeru takoj poiščite nujno medicinsko 

pomoč! 

 Bakterijsko vnetje v področju injiciranja – koža je močno pordela, otekla, povišana je 

telesna temperatura. 

 Spinalni glavobol – hud glavobol v stoječem ali sedečem položaju, ki se izboljša pri 

ležanju. 

 Pojav hude bolečine in/ali mišične oslabelosti v nogah. 

 

 

 

Za dodatna pojasnila in svetovanje smo vam na voljo na telefonski številki: 

 
07/ 39 16 421 – Dnevna bolnišnica ali  

07 / 39 16 417 – Oddelek za ortopedsko kirurgijo 


