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BKS - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling 
 
 

Savjeti i informacije o lijekovima za umirenje kod 
stomatoloških zahvata  
Prije liječenja 
Važno je da su nam poznate vaše eventualne bolesti i lijekovi. Moramo također znati koliko ste teški, kako bi 
smo mogli dati ispravnu dozu. 
 
Ovo trebate znati  
Ovako funkcionira Midazolam 
● Tokom zahvata ste opušteni i manje tjeskobni. 
● Lijek ne djeluje protiv bolova i zato, ako želite, možete kao i obično dobiti lokalnu anesteziju.  
● Sjećanje na zahvat obično poslije nije tako jasno jer lijek privremeno utječe na sposobnost pamćenja.  

 
Ovako se daje Midazolam 
● Lijek se uzima u klinici 20–30 minuta prije zahvata. 
● Obično u obliku otopine za piće.  
● Djeci se ponekad daje putem plastične cijevi u rektum.  

 
Na što treba misliti prije zahvata  
Važno je da dva sata prije posjete ne jedete, niti pijete. Mislite na to da na posjet dođete na vrijeme.  
 
Na što treba misliti poslije zahvata  
Midazolam se nalazi u tijelu tokom cijeloga dana. Nakon zahvata smijete jedan ili dva sata ostati u klinici. S 
obzirom da lijek djeluje opuštajuće na mišiće i utječe na ravnotežu, važno je da tokom dana ne sudjelujete u 
fizičkim aktivnostima ili u saobraćaju. Automobil se smije voziti tek nakon što je prošlo dvanaest sati. Odmah 
nakon zahvata, ali i kasnije na putu kući iz klinike, morate imati pomoć nekoga, ko vam je u pratnji.   
 
Obavijest starateljima   
Na što treba misliti tokom zahvata  
Ponekad se dogodi da se dijete iako je primilo lijek, tokom zahvata razljuti ili rastuži i onda vi možete biti od 
pomoći tako da ga podupirete i smirujete. Važno je da poslije djetetu date pozitivnu sliku razvoja događaje 
jer je to ono čega će se dijete sjećati. 
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Na što treba misliti poslije zahvata  
Dijete treba, na putu kući u automobilu, kao i obično sjediti u automobilskoj sjedalici za djecu, te pored njega 
treba sjediti odrasla osoba.  Ostatak dana provedite na miran način i pazite na dijete jer lijek utječe na 
ravnotežu. Ako dijete zaspe onda mora ležati na strani.  
 
Koliko košta liječenje s Midazolamom? 
Ovako liječenje zahtjeva dodatno vrijeme na klinici. Ono je besplatno za djecu i mlade u okviru besplatne 
stomatološke njega za djecu i mlade. Odrasle osobe plaćaju prema važećem cjenovniku. U slučaju kasnog 
otkazivanja ili nedolaska i djeca i odrasli trebaju platiti veću nadoknadu.   
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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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