Arabiska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

ﻧﺻﺎﺋﺢ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷدوﯾﺔ اﻟﻣﮭدﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻧد طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن
ﻗﺑل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻣﺮاﺿﻚ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮدھﺎ واﻷدوﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ .ﻟﻜﻲ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺠﺮﻋﺔ
ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﮭﻢ أﯾﻀﺎ أن ﻧﻌﺮف وزﻧﻚ.

ﯾﺟب أن ﺗﻌرف اﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻣل ﻣﯾدازوﻻم

Midazolam

● ﺳﺘﺴﺘﺮﺧﻲ وﺗﺸﻌﺮ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ.
● اﻟﺪواء ﻟﯿﺲ ﻣﺴﻜﻨﺎ ﻟﻸﻟﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﯿﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎد إذا أردت ذﻟﻚ.
● ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺬاﻛﺮة ﻋﻦ اﻷﺷﯿﺎء اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻏﯿﺮ واﺿﺤﺔ ﻷن اﻟﺪواء ﯾﺆﺛﺮ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺬ ّﻛﺮ
اﻷﺷﯿﺎء.

ﻛﯾف ﯾﺗم إﻋطﺎء ﻣﯾدازوﻻم

● ﯾﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻟﺪواء ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺎدة ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺤﺪود  30 – 20دﻗﯿﻘﺔ.
● ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺎد أن ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﺮﺑﮫ.
● ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﯾُﻌﻄﻰ ﻟﻸطﻔﺎل ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﻄﻌﺔ ﺑﻼﺳﺘﯿﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﺸﺮج.

أﺷﯾﺎء ﯾﺟدر ﺑك اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻷﻛﻞ أو اﻟﺸﺮب ﻗﺒﻞ اﻟﺰﯾﺎرة ﺑﺴﺎﻋﺘﯿﻦ .اﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺰﯾﺎرة.

أﺷﯾﺎء ﯾﺟدر ﺑك اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

ﯾﺒﻘﻰ ﻣﯿﺪازوﻻم ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ طﻮال اﻟﯿﻮم .ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﯿﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻚ أن ﺗﯿﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺎدة ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺘﯿﻦ .ﺑﻤﺎ أن اﻟﺪواء ﯾﺆدي إﻟﻰ
اﺳﺘﺮﺧﺎء اﻟﻌﻀﻼت وﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﻓﻤﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺘﺠﻨﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ أو اﻟﺨﺮوج ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﯿﻮم ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم .ﻻ ﯾﺴﻤﺢ
ﻗﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎرات ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ  12ﺳﺎﻋﺔ .ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺑﺼﺤﺒﺘﻚ دﻟﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وأﯾﻀﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻦ
اﻟﻌﯿﺎدة.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺤﺎﻣﻠﻲ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ

أﺷﯾﺎء ﯾﺟدر ﺑك اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺣدث أن ﯾﺻﺎب اﻟطﻔل ﺑﻧوﺑﺔ ﻏﺿب أو ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣزن ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣداواة وﻋﻧدھﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺳﺎﻋد اﻟطﻔل
ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم واﻟﻣواﺳﺎة .ﻣن اﻟﻣﮭم أﯾﺿﺎ أن ﺗﻘدم ﻟﻠطﻔل ﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺳﻠﺳل اﻷﺣداث ﻷن ھذا ھو
اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﯾﺗذﻛره اﻟطﻔل.
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أﺷﯾﺎء ﯾﺟدر ﺑك اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ

ﺧﻼل اﻟرﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟطﻔل ﺟﺎﻟﺳﺎ ﻛﺎﻟﻣﻌﺗﺎد ﻓﻲ ﻛرﺳﻲ اﻷطﻔﺎل ﻣﻊ ﺷد ﺣزام اﻷﻣﺎن وأﯾﺿﺎ أن ﯾﺟﻠس
ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻔل .ﻋﻧد اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻧزل ﻋﺎﻣل اﻟطﻔل ﺑﮭدوء واﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣظﺔ اﻟطﻔل ﻷن ﺗوازﻧﮫ ﯾﻛون
ﻣﺗﺄﺛرا ﺑﻔﻌل اﻟﻣداواة .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ھﺟوع اﻟطﻔل ﻟﻠﻧوم ﻓﯾﺟب أن ﯾرﻗد ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺑﮫ.

ﻣﺎ ھﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻣﯾدازوﻻم؟
ﺗﺘﻄﻠﺐ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ وﻗﺘﺎ إﺿﺎﻓﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺎدة .ﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻟﻸطﻔﺎل واﻟﺸﺒﯿﺒﺔ ﺿﻤﻦ إطﺎر رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﻨﺎن اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ ﻟﻸطﻔﺎل
واﻟﺸﺒﯿﺒﺔ .ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﺴﺐ ﻻﺋﺤﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎرﯾﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺄﺧﺮة ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷطﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ.
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Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Råd och information om lugnande medicin vid
tandläkarbehandling
Inför behandling
Det är viktigt att vi känner till dina eventuella sjukdomar och mediciner. För att kunna dosera rätt behöver vi
även veta vad du väger.

Det här behöver du känna till
Så fungerar Midazolam
● Du slappnar av och känner mindre oro under behandlingen.
● Läkemedlet är inte smärtstillande och därför kan du få bedövning som vanligt om du vill.
● Minnet av behandlingen är vanligtvis inte så tydlig efteråt eftersom medicinen tillfälligt påverkar förmågan
att komma ihåg.
Så ges Midazolam
Läkemedlet tas på kliniken 20–30 minuter före behandlingen.
Vanligtvis i form av en lösning att dricka.
Till barn ibland via en plastpip i ändtarmen.

●
●
●

Att tänka på före behandling
Det är viktigt att du inte äter eller dricker två timmar innan besöket. Tänk på att komma i god tid till besöket.
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
inte delta i fysiska aktiviteter eller att ge sig ut i trafiken samma dag. Bilkörning är inte tillåten förrän efter tolv
timmar. Du ska ha sällskap av en ledsagare direkt efter behandlingen och även senare på väg hem från
kliniken.

Information till vårdnadshavare
Att tänka på under behandlingen
Ibland händer det att barnet trots medicinering blir argt eller ledset och då kan du hjälpa till genom att stötta
och lugna. Det är viktigt att du efteråt ger en positiv bild av händelseförloppet då detta blir vad barnet
kommer ihåg.
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Att tänka på efter behandling
Vid hemresa i bil ska barnet sitta som vanligt i bilstol med säkerhetsbälte samt ha en vuxen bredvid sig. Ta
det lugnt hemma med barnet resten av dagen och håll barnet under uppsikt eftersom balansen är påverkad.
Om barnet somnar ska det ligga på sidan.

Vad kostar behandlingen med Midazolam?
Denna behandling kräver extra tid på kliniken. Den är kostnadsfri för barn och unga vuxna inom ramen för
den fria barn- och ungdomstandvården. Vuxna debiteras enligt gällande prislista. Vid sena återbud och
uteblivande debiteras en högre avgift för såväl barn som vuxna.
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