Tôi tự chăm sóc cho mình ở nhà như
thế nào?
Quý vị có thể sinh hoạt lại bình thường hằng
ngày.
Quý vị có thể tháo băng vào ngày hôm sau.
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Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị trước
khi trở lại bất cứ hoạt động hoặc chơi loại thể
thao nào.

Selective
Nerve Root Block

Khi nào nên nhờ giúp
Hãy liên lạc với bác sĩ của quý vị hoặc bác
sĩ chuyên khoa nếu bị bất cứ trường hợp nào
sau đây:

- Sốt cao hơn 38.5°C (101°F)
- Các triệu chứng giống cúm như sốt, đau
nhức, và ớn lạnh
- đau hoặc tấy đỏ nhiều hơn tại chỗ điều trị
- chóng mặt hoặc yếu ớt
- chân bị yếu đi hoặc tê bại
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Gây Tê Gốc Thần Kinh Chọn Lọc là gì?
Gây tê gốc thần kinh chọn lọc, đôi khi được
gọi là gây tê thần kinh, là một phương thức
được dùng để tìm nguyên nhân làm đau gốc
thần kinh ở sau thắt lưng, chân, cổ, hoặc lưng
trên. Phương thức này cũng được thực hiện để
giúp giảm đau.

Mất bao lâu?
Hãy chuẩn bị lưu lại bệnh viện ít nhất là 2 tiếng.
Phương thức này mất từ 30 phút đến 1 tiếng.

Ai thực hiện phương thức này?
Phương thức này do một bác sĩ quang tuyến
thực hiện – đây là bác sĩ chuyên về các phương
thức y khoa dùng cách rọi hình hướng dẫn. Nếu
quý vị có thắc mắc thì có thể hỏi bác sĩ quang
tuyến trước khi thực hiện phương thức này.

• Bác sĩ quang tuyến tìm chỗ để tiêm kim.

Tôi có thể đem theo thân nhân hoặc bạn
hay không?
Được, một người thân hoặc người bạn có thể ở
cạnh quý vị trước và sau khi thực hiện phương
thức này. Tuy nhiên, vì những lý do an toàn và
các điều lệ, họ không được ở trong phòng với
quý vị trong khi thực hiện phương thức này.
Diễn tiến trước khi thực hiện phương
thức này ra sao?
Ban Chụp Hình Y Khoa của chúng tôi của
chúng tôi liên lạc với quý vị để chỉ dẫn cụ thể
về cách chuẩn bị cho phương thức này.
Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị bị bất cứ
chứng dị ứng nào, có dùng bất cứ loại thuốc
nào làm loãng máu, hoặc nếu quý vị có thai.
Quý vị có thể được thử máu trước khi thực hiện
phương thức này.
Quý vị phải sắp xếp để có một người
lớn có trách nhiệm để lái xe/đưa quý vị
về nhà sau khi thực hiện phương thức
này.
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Diễn tiến trong khi thực hiện phương
thức này ra sao?
• Quý vị nằm sấp trên bàn chụp quang tuyến.
• Chỗ này được chùi sạch bằng môt dung

dịch khử trùng.

• Bác sĩ quang tuyến tiêm thuốc gây tê để làm

“tê” da quý vị quanh chỗ đó (chỗ điều trị).

• Sau đó bác sĩ luồn kim vào theo hướng dẫn

của hình rọi càng gần sát dây thần kinh bị
nghi gây đau đớn hoặc vấn đề càng tốt. Sau
đó bác sĩ tiêm thuốc gây tê lâu và thuốc
steroid chống sưng vào xung quanh dây
thần kinh đó. Có thể cần tiêm nhiều hơn
một mũi.

Điều quan trọng là nằm yên càng nhiều càng tốt
để tiêm thuốc.

Có đau không?
Thuốc gây tê được tiêm vào da để giảm đau tối
đa. Nếu quý vị cảm thấy đau hoặc thốn tương tự
như loại đau quý vị thường bị thì chúng tôi biết
rằng dây thần kinh này là nguyên nhân làm quý
vị đau. Khi thuốc tê mạnh có hiệu nghiệm, quý
vị phải bắt đầu cảm thấy có phần bớt đau.

Diễn tiến sau đó ra sao?
Quý vị được đưa đến khu vực hồi phục của
chúng tôi để nghỉ ngơi từ 30 phút đến 1 tiếng.
Chúng tôi sẽ theo dõi xem có bất cứ thay đổi
nào về sức mạnh, cảm giác, và bất cứ tác
dụng phụ bất ngờ nào hay không.
Có bất cứ rủi ro hoặc biến chứng nào
hay không?
Gây tê thần kinh nói chung là một phương
thức an toàn. Hiếm khi xảy ra biến chứng.
Các thí dụ vể biến chứng bất ngờ:
- chảy máu, nhưng thường tự ngưng
- nhiễm trùng
- vô tình tiêm thuốc vào dòng máu
- thuốc lan bất ngờ sang các dây thần kinh
khác
- chạm dây thần kinh ‘sai’ trong khi tìm
cách gây tê dây thần kinh mục tiêu vì nằm
gần nhau
- tác dụng kéo dài của thuốc tê mạnh làm
yếu người, tê bại, hoặc các triệu chứng
khác
- hư hại dây thần kinh

mặt sau…

