Somaliska - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

Talo iyo warbixin ku saabsan dawada dejinta ee xiliga
daweynta dhaqtarka ilkaha
Daryeelka ilkaha dadweynaha ee Västra
Götaland waxa la isticmaalaa markey
baahi keento Midazolam oo ah dawo
dejina xiliga la daweynayo ilkaha.

U diyaargarowga daweynta
Waxan inaga aad muhim inuugu ah inaan
ogaano cudurada aad qabto iyo dawooyinka.
Si in saxa dawadu laguugu siiyo waxa kaloo
muhim noo ah inaan ogaano culeyskaada.

Midazolam – Waxyaabahan
ayaad u baahan tahay inaad ka
ogaato
Sidan ayey Midazolam u shaqeysaa
● Wey ku dejineysaa oo cabsida kaa yareyneysaa xiliga daweynta.
● Dawadu mal aha wax xanuun yareeye ah balse waxa lagu siinayaa kabaabyo sida caadiga ah.
● Dawadu waxey saameyn ku yeelaneysaa awoodaada xusuus ee dhamaan ama qeyb ka mida
xiliga daweynta.
Sidan ayaa loo qaataa Midazolam
● Caadi ahaan nooc dareere ah oo la cabo.
● Caruurta mararka qaar nooc salbatiifo ee futada laga qaato.
Waxyaaban saxee intaadan qaadan dawada ka hor
Si aad u hesho faa’iidada ugu badan ee dawada Midazolam waa inaadan wax cunin laba saac
ka hor intaadan qaadan dawada. Ha cabin juuska liinta (grapefrukt). Juuska ayaa saameyn ku
yeesha faa’iidada dawada. Biyo waad cabi kartaa. Midazolam waxa lagu qaataa kilinikada ilkaha
20-30 daqiiqo daweynta ka hor.
Sidan samee daweynta kadib
Midazolam waxey jirka ku jireysaa maalinta oo dhan. Daweynta kadib waxad joogeysaa kiliniga
saacad ilaa iyo laba saac. Maadaama maadaddu ay dejiso murqadaha oo saameyn ku yeelato
baalaanska waxa muhima inaad sameyn wax culeys saarayan jirka ama aadan gaadiid kaxeyn isla
maalintaa. Gaari wadid lama ogola ugu yaraan laba iyo toban saac ka hor. Waa in qof kula socdaa
markaad ka tegeyso kiliniga oo aad guriga u socoto.
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Qaas ahaan caruurta
Si degen guriga ugu hay caruurta maalinta inta ka hartay oo ilmaha si gooni ah ula soco maadaama
baalaanskoodu dawadu saameysay.Waxa mararka qaar dhacda in ilmuhu in kastuu dawo qaatay
haddana xanaago ama niyad xumaado xiliga daweyntu socoto. Maadaama Midazolam ay saameyso
xusuusto waxa muhima in qofka ilmaha la socdaahi uu daweynta qaab wanaagsan uga hadlo si
ilmuhu u helo sawir xusuus wanaagsan leh.
Waa imisa qiimaha daweynta ee Midazolam?
Daweynta ayaa kiliniga uga baahan waqti iyo waxyaabo kaloo saa’ida. Waa lacag la’aan caruurta
iyo dhalinyarada ee Daryeelka ilkaha dadweynaha Götaland illaa iyo in da’doodutahay 24 sano.
Dadka waaweyn waxey bixinayaan qiimaha liiska ku qoran sida taagan. Qofki xili danbe ka baaqda
booqashada ama kaba maqnaada waxa laga qaadayaa lacag badan ha noqdo caruur ama qof weyne.
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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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