
 

- 1 -  

Mandarin (Förenklade tecken) - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling 
 

 

关于牙医看诊与治疗所使用镇静剂的信息和建议 
治疗之前 
请务必向诊所告知您是否使用任何药物、以及是否患有任何疾病。为了使用正确的剂量，我们也必需知道您的

体重。 
 
您必需知道下列事项 
咪達唑侖 (Midazolam) 的运作方式 
● 您在治疗期间将会放松，内心感到的不安与焦虑也会减少。 
● 本药物并非止痛药。因此如果您希望获得麻醉，您仍可如往常接受麻醉。 
● 患者对于治疗的记忆通常并不清楚，原因在于这种药物会暂时影响记忆力。 
 
咪達唑侖的给药方式 
● 该药物在诊所内、于治疗开始前20至30分钟服用。 
● 给药的形式通常为可饮用的溶液。  
● 有时会以将橡胶移液管插入直肠的方式，向儿童施打此种药物。 
 
治疗之前必需注意的事项 
在来到诊所拜访之前的两个小时以内，请勿进食或饮食。请务必及时到达诊所。 
 
治疗之后必需注意的事项 
在一整天的时间内，咪達唑侖将残留于体内。您在治疗过后的一到两小时内需留在诊所。由于该药物会使肌肉

组织放松、且影响平衡感，请切勿在同一天参与体育活动、驾驶车辆或搭乘大众运输系统。在治疗过后的十二

小时内不得驾驶汽车。您在治疗结束后、以及在稍后离开诊所返家时，均必需有人陪伴。 
 
为抚养权所有人提供的信息 
治疗之前必需注意的事项 
即使接受药物治疗，孩童有时仍会感到生气或难过；此时您可以安抚您的子女，使其平静下来。请您务必在治

疗过后用正面的方式向您的子女描述这段过程，使您的子女对此留下正面的记忆。 
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治疗之后必需注意的事项 
您的子女坐车返家时必需如往常般坐在汽车座椅上、绑好安全带；同时，另一名成年亲友应坐在您子女身旁的

座位上。在治疗后的当天剩余时间里，请让您的子女在家中休息；由于该药物会影响平衡感，请确实照看您的

子女。假如您的子女睡着了，请让其保持侧卧姿势。 
 
接受咪達唑侖治疗的费用 
接受这项治疗时，需在诊所停留较长时间。在免付费的孩童与青少年牙科诊疗服务与方案的框架下，儿童与青

少年可免付费接受本项治疗。成人则需根据现行的费率表支付看诊及治疗费。若患者（包括孩童与成年人）过

晚取消看诊时间、或未按时到诊所看诊且未事先告知，诊所将对患者收取较高额的费用。 
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Språk - 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 påver-kad. 
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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