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Pediatrie
Antafil ®

Wat kan er gebeuren 
door Antafil®
De hierna genoemde indicaties treden niet al-
tijd op, maar kunnen wel onder invloed van An-
tafil® ontstaan: 

 � Ontspanning
 � Lachen
 � Soms euforisch, emotioneel reageren
 � Tintelingen in de mond of ledematen
 � Duizeligheid
 � Misselijkheid

Nazorg en opvolging
De effecten van Antafil® verdwijnen spontaan 
uit het lichaam na ongeveer tien minuten. 

Na afloop van de procedure mag uw kind even 
rechtzitten alvorens recht te staan. Hij mag na-
dien snel terug eten en zijn normale activiteiten 
opnieuw hervatten. 

Om zeker te zijn dat alle mogelijke effecten van 
Antafil® volledig zijn uitgewerkt, vragen we ge-
durende een 30-tal minuten nog op de Pedia-
trieafdeling te blijven. 



Wat kan u als ouder 
doen
Als ouder bent u het best geplaatst uw 
kind te helpen voorbereiden. Antafil® 
werkt het best als uw kind op voorhand 
voorbereid en dus rustig is. 

Als ouder mag u ook gedurende de hele 
procedure aanwezig blijven bij uw kind. 
Uw aanwezigheid zorgt namelijk voor de 
nodige rust en als ouder weet u het best 
hoe uw kind kan worden afgeleid.

Mocht u nog vragen hebben of bekom-
mernissen rond het gebruik van Antafil®, 
aarzel dan niet de behandelend arts of 
het zorgteam van Pediatrie te contacte-
ren.

Antafil®
Bepaalde minder aangename procedures bij 
kinderen worden uitgevoerd na toediening van 
Antafil®, een mild sedatiemiddel. Uw kind blijft 
volledig bij bewustzijn zodat u tegen uw kind 
kan blijven praten, maar de lichte sedatie zorgt 
ervoor dat uw kind minder angstig reageert en 
de pijnprikkels als minder onaangenaam er-
vaart. 

De arts of verpleegkundige heeft de procedure 
voor het toedienen van Antafil® wellicht reeds 
toegelicht. Hierna vindt u alle info nog even op 
een rijtje. 

Antafil® is een geur- en kleurloos gasmengsel 
dat voor de helft bestaat uit zuurstof en voor 
de helft uit lachgas. Het gas wordt ingeademd 
via een masker en zorgt ervoor dat uw kind zich 
ontspant en de angst en het pijngevoel vermin-
deren.

Voordelen
Het toedienen van het mild sedatiemiddel 
Antafil® bij procedures biedt voordelen zoals:

 � Pijn en angst verminderen tijdens een medi-
sche of verpleegkundige handeling.

 � Voorkomen van extreme angst voor her-
haaldelijke medische of verpleegkundige 
handelingen.

Voorbereiding
Voor de toediening van Antafil® hoeft uw kind 
niet nuchter te blijven. Het is wel belangrijk dat 
het rustig is voor het starten van de procedure.

Het zorgteam bereidt uw kind voor door het 
masker te tonen en te laten zien dat met een 
gezichtsmasker normaal in- en uitgeademd 
kan worden. 

Procedure
Eens uw kind het masker over mond en neus 
opzet, moet hij gedurende drie tot vijf minuten 
Antafil® inademen, voor de procedure gestart 
wordt. Hierdoor zal hij zich reeds kunnen ont-
spannen en mogelijks beginnen lachen. 

Uw kind zal waarschijnlijk voelen wat er gedaan 
wordt, maar zal het als minder onaangenaam 
ervaren. De kans is groot dat uw kind achteraf 
niet meer goed weet wat er is gebeurd. 

Tijdens de toediening moet u rustig blijven pra-
ten met uw kind of zorgen voor afleiding (een 
verhaaltje vertellen, zingen, …). 

Uw kind wordt nauwlettend geobserveerd in 
verband met tekenen van pijn of ongemak en 
wordt tijdens de duur van de procedure conti-
nu gemonitord. 

Meteen na de ingreep wordt de toediening van 
Antafil® gestopt. 


