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Persiska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling 
 
 

 توص�ه و اطالعات در مورد داروهای آرام بخش در درمان دندان 

 از درمان  پ�ش
  بدان�م. برای اینکه بتوان�م به درسیت دوز م��ف  کن�د یی که م�ف �و داروها ی احتما� شما مهم است که در مورد ب�ماری ها

ف  ف بدان�م.   شما را تعینی  کن�م با�د وزن شما را ن�ی
 

 شما با�د بدان�د اینها را 
 اینگونه عمل � کند Midazolam م�دازوالمداروی 
ی � کن�د.  •  در طول درمان آرام � ش��د و احساس اضطراب کم�ت
 کن�د.   استفادە بیهو�ش   از داروی رت تما�ل � توان�د طبق معمول در صو  از این رو دارو مسکن ن�ست و این  •
دن تأث�ی � گذارد.   بطور معمولدرمان خاطرە  •  چندان واضح ن�ست ز�را دارو به طور موقت بر توانایی به خاطر س�پ

 
 م�ف

گ
 م�دازوالم   چگون�
وع از  پ�شدق�قه  30تا    20دارو  •  درمان در کلین�ک م�ف � شود. �ش
 برای نوش�دن.   معموال به صورت محلو� •
 . مقعد برای کودکان گا� اوقات از ط��ق �ک لوله پالست�� در  •

 
 پ�ش از درمان به این موض�ع توجه داشته باش�د 

ف  . به �اد داشته باش�د که  ن�اشام�د   و نوش�دیف  مهم است که دو ساعت قبل از مراجعه غذا نخور�د  ک� زودتر از وقت تعینی
 مطب حا�ف باش�د. شدە در 

 
 

 بعد از درمان به این موض�ع توجه داشته باش�د 
م�دازوالم در طول روز در بدن با�ت � ماند. �س از درمان � توان�د �ک تا دو ساعت در کلین�ک بمان�د. از آنجایی که این  

کت نکن�د �ا محصول اثر آرامش بخ�ش بر روی عضالت دارد و بر تعادل تأث�ی � گذارد، مهم است که در فع ال�ت های بدیف �ش
 نکن�د در همان روز 

گ
 تا دوازدە ساعترانند�

گ
مجاز ن�ست. شما با�د بالفاصله �س از درمان و   �س از م�ف این دارو  . رانند�

ف بعدا� در راە خانه از کلین�ک   . داشته باش�د همراە �ک همچننی
 

 ��رست کودک اطالعات برای 
 اشته باش�د به این موض�ع توجه د در طول درمان 
ف � شود م�ف گا� با وجود  او کمک کن�د.  آرام کردن� توان�د با حما�ت و  . در این حالت شما دارو، کودک عصبایف �ا غمگنی

ی  ف  به خاطر � آورد. بعد که کودک   خواهد شد مهم است که �س از آن تص��ر مثبیت از س�ی وقایع ارائه ده�د ز�را این همان چ�ی
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 به این موض�ع توجه داشته باش�د  از درمان �س
با کم��ند بنشیند و �ک بزرگسال در کنارش    اتومب�لرو�د، کودک با�د طبق معمول روی صند� به خانه �   اتومب�لوقیت با 

احتباشد. بق�ه روز را در خانه با کودک  د. ا�ر  قرار �دارو قرار ده�د ز�را تعادلش تحت تاث�ی  ز�ر نظر کن�د و او را   اس�ت گ�ی
 کودک به خواب رفت، با�د به پهلو بخوابد. 

 
 

 ه��نه درمان با م�دازوالم چقدر است؟ 
ش�  این روش درمایف اضا�ف در کلین�ک دارد.  این درمان ن�از به زمان ف کودکان و نوجوانان را�گان  برای  در چارچوب خدمات دندان�پ

ف دیرهنگام و   ان�اف . در صورت ه��نه � پردازند است. بزرگساالن طبق ل�ست ق�مت  ی  حضور ن�افنت برای   هم ه��نه ب�ش�ت
  . خواهد شد بزرگساالن در�افت هم برای  کودکان و 



 

- 3 -  

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 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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