Dari - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻣﺸﻮره در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ دوای ارام ﺑﺨﺶ در وﻗﺖ ﺗﺪاوی دﻧﺪان
ﻗﺒﻞ از ﺗﺪاوی
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺸﮑﻞ درﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دوز دوا داده ﺷﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد وزن ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ
ﻣﺮﯾﻀﯽ و دواھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ اﺣﻮال داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ

ﻣﯿﺪازوﻻم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ
•
•
•

در طﻮل ﺗﺪاوی اﺣﺴﺎس اراﻣﺶ و اﺿﻄﺮاب ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ دارو ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﮭﻮﺷﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎٴﺛﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺪاوی ﺣﺎﻓﻈﮫ اﻧﻘﺪر واﺿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ داو ﺑﺮای ٴ

ﻣﯿﺪازوﻻم ﭼﻨﯿﻦ داده ﻣﯿﺸﻮد
• اﯾﻦ دوا در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ  20ﯾﺎ  30دﻗﯿﻘﮫ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪاوی داده ﻣﯿﺸﻮد.
• اﯾﻦ دوا ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﺑﺸﮑﻞ ﻣﺎﯾﻊ داده ﻣﯿﺸﻮد.
• ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺮای اطﻔﺎل ﺑﻮاﺳﻄﮫٴ ﭘﺎﯾﭗ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ داده ﻣﯿﺸﻮد.
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﺒﻞ از ﺗﺪاوی
ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺪاوی ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در وﻗﺖ ﻣﻌﯿﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﻌﺪ از ﺗﺪاوی
دوای ﻣﯿﺪازوﻻم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم روز در وﺟﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺪاوی ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﮫ ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎﻋﺖ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺨﺎطﺮﯾﮑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻨﻨﺪ ٴه ﻋﻀﻼت ﺑﻮده ﭘﺲ ﺗﻮازن را ﻣﺘﺎٴﺛﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﻤﺎن روز در ﮐﺪام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻓﺰﯾﮑﯽ ﺳﮭﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺸﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی راﻧﺪه ﻧﺸﻮد .ﺑﺮای دوازده ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺎزهٴ ﻣﻮﺗﺮ راﻧﺪن را ﻧﺪارﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺗﺪاوی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﻧﯿﺰ در وﻗﺖ رﻓﺘﻦ از ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﺑرای ﻓﮑر ﮐردن در ﺟرﯾﺎن ﺗداوی

ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ داو ،طﻔﻞ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺧﻔﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺲ درﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﮫ اﻧﮭﺎ را ﮐﻤﮏ و ارام ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﮭﻢ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ طﻔﻞ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ اﺟﺮای ﺗﺪاوی ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﮐﻮدک ﺑﻌﺪا ً ھﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ را در ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺧﻮد
ﺣﻔﻆ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
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ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدن ﺑﮫ اﻣور ﺑﻌد از ﺗداوی

طﻔﻞ در ﺳﻔﺮ ﺑﻄﺮف ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی در ﭼﻮﮐﯽ اطﻔﺎل ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﺑﻨﺪ ﺣﻔﺎظﺘﯽ را ﺑﺴﺘﮫ ﮐﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺎﯾﺪ در
ﭘﮭﻠﻮی ان ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪا ً ﺗﻤﺎم ھﻤﺎن روز را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎ طﻔﻞ ﺑﻄﻮر آرام ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﮫ طﻔﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻮازﻧﮫ او ﻣﺘﺎٴﺛﺮ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ طﻔﻞ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻄﺮﻓﮫ ﺧﻮاب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺪاوی ﺑﺎ ﻣﯿﺪازوﻻم ﭼﻘﺪر ﻣﺼﺮف دارد؟
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺪاوی در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ وﻗﺖ اﺿﺎﻓﯽ دارد .اﯾﻦ ﺗﺪاوی ﺑﺮای اطﻔﺎل راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﭼﮭﺎر ﭼﻮب راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن
اطﻔﺎل و ﻣﺮاﻗﺒﺖ دﻧﺪان ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﮫ ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن راﯾﮕﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺼﺎرف ﺗﺪاوی ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن طﺒﻖ ﻟﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮطﮫ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻟﻐﻮه ﻧﻤﻮده وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﺎٴﺧﯿﺮ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮری ،از ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﯿﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد.
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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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