Albanska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Këshilla dhe informacione për ilaçet qetësuese në rastet
e trajtimit të dhëmbëve
Brenda Shërbimit Dentar Popullor
(Folktandvården) në Västra Götaland,
kur është e nevojshme, kryesisht përdoret
Midazolam si ilaç qetësues para trajtimit
dentar.

Para trajtimit
Për ne është shumë e rëndësishme që të dimë
për ndonjë sëmundje tënde dhe për ilaçet
eventuale. Në mënyrë që të përdorim dosën e
e duhur, ne gjithashtu duhet të dimë edhe
peshën tënde.

Midazolam – ti duhet të dish sa vijon
Kështu funksionon Midazolam
● Ti relaksohesh dhe bëhesh më pak frikacak gjatë trajtimit.
● Ilaçi nuk ka efekt për qetësimin e dimbjeve, por ti merr anstezi si zakonisht.
● Ilaçi ndikon në aftësinë tënde për ta mbajtur në mend tërë trajtimin ose ndonjë pjesë të tij.
Midazolam jepet kështu
● Zakonisht në formën e një tretësire për ta pirë.
● Fëmijëve nganjëherë edhe me anë të një si qiri plastik në zorrën e trashë.
Gjërat që duhet menduar para trajtimit
Për të pasur efektin më të mirë të Midazolamit, ti mos ha më vonë se dy orë para dhënies së ilaçit.
Mos pin lëng grejpfrut (qitro, portokall i kuq). Lëngu ndikon në efektin e ilaçit. Është mirë për të
pirë ujë. Midazolam jepet në klinikën dentare 20 - 30 minuta para trajtimit.
Gjërat që duhet menduar pas trajtimit
Midazolam mbetet në trup edhe më tutje gjatë gjithe ditë. Pas trajtimit, ti duhet të qëndrosh në
klinik edhe për një deri në dy orë. Meqenëse ilaçi ndikon në mënyrë relaksuese në muskulaturë dhe
ndikon në ekuilibër, është me rëndësi për t´iu shmangur tendosjeve fizike ose të dalësh në
komunikacion në të njëjtën ditë. Ngarja e makinës nuk është e lejuar para se të kalojnë dymbëdhjetë
orë. Ti duhet të kesh shoqërim në rrugën nga klinika deri në shtëpi.
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Sidomos për fëmijët
Në shtëpi me fëmijën kujdesu qetësisht në pjesën tjetër të ditës dhe të kihet fëmija nën mbikëqyrje
të duhur, sepse balanci është i ndikuar. Ndonjëherë ndodh që fëmija, përkundër trajtimit me ilaçe,
bëhet i zemëruar apo i trishtuar gjatë trajtimit. Pasi që Midazolam ndikon në kujtesë, është e
rëndësishme që ti si shoqërues të flasësh pozitivisht për trajtimin në mënyrë që fëmija ta ketë një
pasqyrë të mirë të kujtesës.
Sa kushton trajtimi me Midazolam?
Ky trajtim kërkon burime dhe kohë shtesë në klinikë. Ky është pa pagesë për fëmijë dhe për të
rriturit e rinj deri në moshën 24 vjeçare në Shërbimin Dentar Poopullor (Folktandvården) Västra
Götaland. Të rriturit debitohen konform listës së çmimeve në fuqi. Në rastet e anulimeve të vonuara
ose mosardhjes në trajtim, debitohet një tarifë më të lartë si për fëmijë, po ashtu edhe për të rritur.
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Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid
tandläkarbehandling
Inom Folktandvården Västra Götaland
används vid behov huvudsakligen
Midazolam som lugnande läkemedel inför
tandbehandling.

Inför behandling
Det är mycket viktigt för oss att få veta dina
eventuella sjukdomar och mediciner. För att
kunna dosera rätt behöver vi även känna till
din vikt.

Midazolam – Det här behöver du
känna till
Så fungerar Midazolam
● Du slappnar av och blir mindre ängslig under behandlingen.
● Medicinen har ingen smärtstillande effekt utan du får bedövning som vanligt.
● Medicinen påverkar din förmåga att komma ihåg hela eller delar av behandlingen.
Så ges Midazolam
● Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
● Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.
Att tänka på före behandling
För att få bästa möjliga effekt av Midazolam ska du inte äta senare än två timmar innan
medicineringen. Drick inte grapefruktjuice. Juicen påverkar medicinens effekt. Det går bra att
dricka vatten. Midazolam tas på tandvårdskliniken 20-30 minuter före behandlingen.
Att tänka på efter behandling
Midazolam finns kvar i kroppen under hela dagen. Efter behandlingen får du stanna kvar på
kliniken i en till två timmar. Eftersom medlet verkar avslappnande på muskulaturen och påverkar
balansen är det viktigt att undvika fysisk ansträngning eller att ge sig ut i trafiken samma dag.
Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv timmar. Du ska ha sällskap på väg hem från kliniken.
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Speciellt för barn
Ta det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under ordentlig uppsikt eftersom
balansen är påverkad. Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset under
behandlingen. Eftersom Midazolam påverkar minnet är det viktigt att du som medföljare talar
positivt om behandlingen så att barnet får en bra minnesbild.
Vad kostar behandlingen med Midazolam?
Denna behandling kräver extra resurser och tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga
vuxna inom Folktandvården Västra Götaland upp till och med 24 års ålder. Vuxna debiteras enligt
gällande prislista. Vid sena återbud och uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som
vuxna.
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