Engelska – Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Advice and information about sedatives used in
conjunction with dental treatment
The Public Dental Service in Västra
Götaland mainly uses Midazolam when a
sedative is required before dental treatment.

Before treatment
It is very important for us to know if you
have any medical conditions or if you are on
medication. To ensure you receive the
correct dose, we also need to know your
weight.

Midazolam – What you need to
know
How Midazolam works
● You will relax and become less anxious during treatment.
● The medicine does not have any pain-killing effect and you will receive an anaesthetic as usual.
● The medicine will affect your ability to remember either all or part of the treatment.
How Midazolam is given
● Normally it is given in the form of a drink.
● For children it is sometimes given via a plastic nozzle inserted into the rectum.
What you need to think about before treatment
For Midazolam to be as effective as possible you must not eat anything for two hours before you
receive the medication. Do not drink grapefruit juice as it will affect the way the medicine works.
Drinking water is fine. Midazolam is given at the dental clinic 20-30 minutes before treatment.
What you need to think about after treatment
Midazolam will remain in your body all day. After treatment you will need to stay at the clinic for
1-2 hours. As the medicine is a muscle-relaxant it will affect your balance and it is important that
you do not drive the same day and that you avoid any physical exertion. Driving is not permitted
for 12 hours. Someone should accompany you on your way home from the clinic.
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Special advice regarding children
You and your child should take it easy at home for the rest of the day. Keep a close eye on your
child as their balance will be affected. It could happen that your child, despite receiving the
medication, becomes angry or upset during the dental treatment. As Midazolam affects the ability to
remember, it is important that as an accompanying person you speak positively about the treatment
to ensure your child has a good recollection of what has happened.
What does treatment with Midazolam cost?
This form of treatment requires extra resources and time at the clinic. It is free of charge for
children and young people up to the age of 24 who are registered with the Västra Götaland Public
Dental Service. Adults are charged according to the current tariff. In the case of late cancellation or
non-appearance, there is an increased charge for both children and adults.
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Svenska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

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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