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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 
مورد وزن شما نیز بدانیم و مھم است کھ ما در رابطھ بھ برای اینکھ بشکل درست بھ شما دوز دوا داده شود، الزم است کھ در 

 مریضی و دواھای احتمالی شما احوال داشتھ باشیم. 
 

  شما باید این را احساس کنید
 میدازوالم چنین کار میکند 

 در طول تداوی احساس ارامش و اضطراب کمتر داشتھ میباشید.  •
 بگیرید.   یھوشیطبق معمول ب  دیتوان  یم لیدر صورت تما نیو بنابرا ستین کننده دارو مسکن  این •
قت باالی حافظھ تاٴثیر میکند.  •  بعد از تداوی حافظھ انقدر واضح نمی باشد، چون این داو برای موٴ

 
 میشود میدازوالم چنین داده 

 دقیقھ قبل از تداوی داده میشود. 30یا  20این دوا در کلینیک  •
 این دوا عموماً بشکل مایع داده میشود.  •
 بعضی اوقات برای اطفال بواسطھٴ پایپ پالستیکی 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 میدازوالم برای تمام روز در وجود باقی میماند. بعد از تداوی شما تابھ یک الی دو ساعت در کلینیک باقی میمانید.  

ریکھ این مواد مسکن کنندهٴ عضالت بوده پس توازن را متاٴثر میکند، بنابرین مھم است کھ ھمان روز در کدام فعالیت بخاط
فزیکی سھم گرفتھ نشود و ھمچنین چیزی رانده نشود. برای دوازده ساعت اجازهٴ موتر راندن را ندارید. بعد از تداوی بالفاصلھ  

 ینیک بھ خانھ کسی با شما موجود باشد. باید با شما و نیز در وقت رفتن از کل
 
 

 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  

ت نقش کنید چون کودک بعداً ھمان تصویر را در حافظھ خود  است کھ شما بھ طفل در رابطھ بھ اجرای تداوی یک تصویر مثب 
 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. بعداً تمام ھمان روز را در خانھ با طفل بطور آرام سپری کنید و متوجھ طفل باشید چون موازنھ او متاٴثر 

 وابد، باید یکطرفھ خواب کند.  میباشد. اگر طفل میخواھد کھ بخ 
 

 تداوی با میدازوالم 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  

ساالن طبق لست قیمت مربوطھ  اطفال و مراقبت دندان جوانان بھ جوانان و بزرگساالن رایگان میباشد. مصارف تداوی بزرگ
 میباشد. در صورت لغوه نموده وقت با تاٴخیر و عدم حضوری، از کودکان و بزرگساالن 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 musku-laturen 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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