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Savjeti i informacije o lijekovima za smirenje prilikom
stomatološkog tretmana
U stomatološkoj ordinaciji Folktandvården
Västra Götaland se po potrebi uglavnom
koristi Midazolam kao lijek za smirenje pred
tretman zuba.

Prije tretmana
Veoma nam je važno da saznamo za vaše
eventualne bolesti i lijekove. Kako bismo
mogli dati pravilnu dozu, potrebno je da
saznamo i koliko ste teški.

Midazolam – Ovo trebate znati
Ovako djeluje Midazolam
● Opustit ćete se i bit ćete manje napeti tokom tretmana.
● Lijek ne djeluje za smanjenje bolova, već ćete dobiti anesteziju kao i obično.
● Lijek utiče na vašu sposobnost da se sjetite čitavog ili dijela tretmana.
Ovako se daje Midazolam
Obično u obliku rastvora koji se pije.
● Djeci se ponekad daje u debelo cijevo pomoću plastične pipete.
●

Mislite o ovome prije tretmana
Kako biste dobili najbolji efekat Midazolama ne smijete jesti kasnije od dva sata prije uzimanja
lijeka. Nemojte piti sok od grejpfruta. Sok utiče na efikasnost lijeka. Možete piti vodu. Midazolam
se uzima u stomatološkoj ordinaciji 20-30 minuta prije tretmana.
Mislite o ovome nakon tretmana
Midazolam ostaje u tijelu tokom čitavog dana. Nakon tretmana možete ostati na klinici sat-dva.
Pošto lijek djeluje opuštajuće na mišiće i utiče na ravnotežu, važno je da izbjegavate fizički napor
ili da istog dana učestvujete u saobraćaju. Trebate imati nekoga sa sobom ko će vas otpratiti kući sa
klinike.
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Specijalno za djecu
Budite smireni kod kuće s djetetom ostatak dana i držite dijete pod čvrstom prismotrom pošto lijek
utiče na ravnotežu djeteta. Ponekad se dešava da dijete neovisno o lijekovima bude ljuto ili tužno
tokom tretmana. Pošto Midazolam utiče na pamćenje, važno je da vi kao pratilac pozitivno govorite
o tretmanu kako bi dijete dobilo dobru sliku.
Koliko košta tretman Midazolamom?
Ovaj tretman od klinike zahtjeva dodatne resurse i vrijeme. Za djecu i omladinu do 24 godine
tretman je besplatan u okviru Folktandvården Västra Götaland. Odraslima se naplaćuje prema
važećem cjeniku. Pri kasnom otkazivanju rezervacije i pri nedolasku, naplaćuje se viša taksa i za
djecu i za odrasle.
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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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