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Beste ouder(s)

Uw kind moet een behandeling/kleine ingreep 
ondergaan waarbij het toedienden van Kalinox 
aangewezen is.

Wat is Kalinox

Kalinox is een gasmengsel van 50% zuurstof 
en 50% lachgas. Via een masker wordt het gas 
ingeademd. Dit zorgt voor een pijnstillend en 
verdovend effect, uw kind zal minder angstig 
zijn en ook zijn gemoedstoestand zal verbeteren. 
Zo worden negatieve ervaringen beperkt of zelf 
vermeden.

Het toedienen van Kalinox is aangewezen bij 
een kortdurende toestand van pijn. Bijvoorbeeld 
bij bloedafname, infuusprikken, uitlepelen van 
mollusca , pijnlijke wondzorg, ...

Uw kind blijft de hele tijd bij bewustzijn maar 
ervaart de procedure minder intensief.

Voorzorgsmaatregelen

Uw kind 2 uur voor de consultatie met Kalinox 
nuchter houden aub.

(= niet eten en niet drinken)

Nevenwerkingen

Er kunnen zich een aantal nevenwerkingen 
voordoen:

euforie, misselijkheid, braken, duizeligheid, 
onrust, hoesten en hoofdpijn.

Uw kind kan na de toediening nog wat 
evenwichtsproblemen hebben. Het is van belang 
dat u na de behandeling erop let dat uw kind het 
rustig aan doet.

Praktische informatie

Indien u een kids ID heeft meldt u zich aan de 
kiosk in de inkomhal en volgt u de instructies die 
op het scherm komen. Met een ISI+ kaart meldt u 
zich aan de receptie voor een dagopname.

Daarna komt u naar de kinderafdeling op de  
3de verdieping, daar helpen de verpleegkundigen 
van de dienst of de dokter u verder.

Meebrengen:

• Kids ID of ISI+ kaart

• Speelgoed, DVD, knuffel ... dat uw kind kan 
helpen afleiden.

Bron: dienst pediatrie Sint-Andriesziekenhuis, 
16 juni 2019

Toediening

Het gas wordt via een masker toegediend. Het 
is mogelijk dat de verpleegkundige het masker 
vasthoudt maar dit kan evengoed door het kind zelf 
of door de ouder vastgehouden worden.

Het is belangrijk dat kinderen niet bang zijn voor 
het masker. Op voorhand zal men op de afdeling tijd 
nemen om uw kind te laten wennen aan het masker.

Tijdens de toediening van Kalinox is het aangewezen 
dat uw kind wordt afgeleid, dit zal de intensiteit van 
de Kalinox nog versterken.

Afleiding kan op verschillende manieren. Uw 
kind kan een imaginaire reis maken, een verhaal 
vertellen, vertellen over zijn/haar hobby’s, een DVD 
bekijken, naar een bepaald voorwerp kijken dat ze 
graag zien, ...

Wanneer er iets is dat u van thuis kan meebrengen 
wat uw kind kan helpen om zich af te laten leiden 
dan mag dit gerust.

Na de Kalinox wordt er 5 minuten zuurstof gegeven. 
Dit doet men om het Kalinox gas zo sneller uit het 
lichaam gaat.

Wanneer uw kind zich verzet tegen de Kalinox dan 
wordt de toediening direct stopgezet.


