
Sevgili hasta

Doktorunuz tarafından omurganızın infiltrasyonları için kayıt 
yaptırılmıştır. Bu infiltrasyon, sinir kökünüzle ilgili belirtileriniz 
ve bulgularınız nedeniyle doktorunuzun emriyle, omurgadaki 
spinal kanal veya eklemlerde epidural alan içinde gerçekleştiril-
mektedir.

İnfiltrasyonun amacı, ağrıların lokal bir enjeksiyon uygulamasıy-
la dindirilmesidir. Bu sayede her türlü kas gerilimi de çözülebilir 
ve fizyoterapi gibi destekleyici tedbirler tekrar daha kolay hale 
gelebilir.

İnfiltrasyon süreci
İnfiltrasyon bilgisayar destekli tomografi (BT) ile gerçekleştiril-
mektedir. BT ile iğne tam olarak konumlandırılabilir. Planlama ve 
infiltrasyon için yaklaşık 15 dakika yatmanız gerekecektir. Sizinle 
yapılacak bir görüşme sonrasında radyolog birkaç BT görüntüsüy-
le optimum giriş yolunu planlar. İnce bir iğne yardımıyla derideki 
hassasiyet ortadan kaldırılır. Ardından iğne ekran kontrolüyle 
ileriye itilir, bu esnada lokal anestezi yapılır. Doğru iğne konumu 
ve etken madde dağılımı kontrast madde ile kontrol edilir.

Bu iğneyle az miktarda kortizon ve lokal anestezi maddesi en-
jekte edilir. Lokal anestezi birkaç dakika sonra ağrıları hissedilir 
derecede dindirecektir. Kortizon lokal inflamasyonları önler.

İnfiltrasyonun yerine ve doktorun emrine göre suda çözünür 
(Dexamethason) veya kristalin kortizon (Kenacort®) enjekte 
edilir.

Kenacort®, kristalin, uzun etkili bir kortizondur ve İsviçre’de 
onay verilmiş bir ilaçtır. Kenacort® genellikle eklemlere veya 
bursa içerisine enjekte edilir ve omurgada çok sık ve uzun yıllar-
dan beri başarılı şekilde uygulanmaktadır.

Size, Kenacort® ilacının üretici bilgileri uyarınca omurgadaki epi-
dural infiltrasyon için endike olmadığını bildirmek isteriz. Uygu-
lama, onay sahasının dışında gerçekleştirilmektedir. Kenacort® 
ile uygulamayı istemediğiniz takdirde, başka bir ilaç enjekte 
edebiliriz. Daha kısa etkisi olan alternatif preparatlar mevcuttur.

Lokal anestezinin etkisi azaldıkça (birkaç saat sonra) bilinen 
ağrınız tekrar kısmen hissedilebilir. Kortizonun etkisi, yaklaşık 
1-3 gün sonra artarak ortaya çıkacaktır.

Ağrıların azalmaması nadiren görülen bir durumdur.

HASTA BİLGİLENDİRMESİ
Omurgada infiltrasyonlar

Hangi yan etkiler görülebilir?
 n Lokal anestezi nedeniyle birkaç saat boyunca duygu bozu-

klukları (karıncalanma) ve muhtemelen (kısmen daha belir-
gin) güçsüzlük meydana gelebilir. Bu sebepten dolayı birkaç 
saat motorlu araç kullanmamanız gerekir.

 n Nadiren hematom oluşabilir.
 n Kullanılan ilaçlar üzerine alerjiler.
 n Enfeksiyonlar nadiren görülebilir.
 n Teorik olarak kalıcı felç ile beraber sinir hasarı görülebilir, 

ancak nadiren görülür.
 n Kortizon birkaç gün boyunca sıcak basmasına ve sinirliliğe yol 

açabilir.

Lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın Evet Hayır

n Kan sulandırıcı kullanıyor musunuz? o o

n Enfeksiyon şikayetiniz var mı? o o

n Şeker hastası (Diyabet) mısınız? o o

n Alerjileriniz var mı? o o

n Gebe misiniz veya gebe olabilir misiniz? o o

n Onay sahası dışında Kenacort®’un  
     kullanılmasını kabul ediyorum 

o 
 

o 
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