Tigrinja - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling

ምኽርን ሓበሬታን ብዛዕባ ኣህዳእቲ መድሃኒታት ኣብ እዋን ፍወሳ ኣስናን
ኣብ ናይ ምዕራባዊ ዮታ ላንድ ህዝባዊ ክንክን ኣስናን፡
ኣድላዪ ምስ ዝኸዉን መብዛሕትኡ ግዜ ከም መህድኢ
እንጥቀመሉ መድሃኒት ሚዳዞላም ዝበሃል መድሃኒት፡
ቅድሚ ናይ ኣስናን ምእላይ ወይ ምሕካም ንጥቀመሉ።

ቅድሚ ፍወሳ
ዝኾነ ሕማማትን እትወስዶ መድሃኒታት ምስ ዝህልወካን፡
ኣቐዲምካ ከተፍልጠና፡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ቅኑዕ
ዓቐን መድሃኒት ክንህበካ ድማ፡ ሚዛንካ ማለት ክብደት
ኣካለትካ ምፍላጥ የገድሰና እዩ።

ሚዳዞላም - ክትፈልጦም ዝግብኣካ ነገራት
ሚዳዞላም፡ ብኸምዚ እዩ ዝሰርሕ
● ኣካለትካ ይዛነን፡ ኣብ ግዜ ሕክምና ኣስናን ድማ ዉሑድ ፍርሒ ይስምዓካ።
● እዚ መድሃኒት’ዚ፡ ቃንዛ ናይ ምዕጋስ ኣስተዋጽኦ የብሉን። እንታይ ድኣ፡ ከምቲ ልሙድ የደንዝዘካ ጥራሕ እዩ።
● እዚ መድሃኒት’ዚ፡ ብኸፊል ኮነ ብሙሉኡ ናይ ፍወሳ ኣስናን ወቕቲ ናይ ምዝካር ብቕዓትካ ይቕንሶ እዩ።
ሚዳዞላም፡ ብኸምዚ ኣገባብ ይወሃብ
● መብዛሕትኡ ግዜ ብፈሳሲ መልክዕ፡ ንኽስተ ይዳሎ።
● ንህጻናት፡ ሓደ ሓደ ግዜ፡ ኣብ መቐመጫ ዝኣቱ ናይ ብመልክዕ ፕላስቲክፒፕ ይወሃብ።
ቅድሚ ሕክምና ምግባርካ ክትሓስቦ ዘለካ ነገራት
ንዝለዓለ ዉጽኢት ሚዳዞላም፡ ኣብ ዉሽጢ ክልተ ሰዓታት ቅደሚ ሕክምና ኣስናንካ፡ መግቢ ክትምገብ የብልካን። ጽሟቕ ናይ
ዓሌት ኣራንሺ ዝኾኑ’ዉን ኣይትስተይ። ጽሟቕ፡ ናይ’ቲ መድሃኒት ዉጽኢት ይቕንሶ እዩ። ማይ ምስታይ እቲ ዝበለጸ እዩ።
ሚዳዞላም፡ 20 ክሳብ 30 ደቓይቕ ኣቐዲሙ ኣብ ክልኒክ ክንክን ኣስናን ይወሃብ።
ድሕሪ ሕክምና ክትሓስቦ ዘለካ
ሚዳዞላም፡ ኣብ ኣካላትካ ንሙሉእ መዓልቲ ይጸንሕ። ድሕሪ ሕክምና፡ ንካብ ሓደ ክሳብ ክልተ ሰዓታት ኣብቲ ክሊኒክ ክትጸንሕ
ኣለካ። እቲ መድሃኒት ንኣካላትን ጭዋዳታትን ስለዘዛኒን ንሚዛንነትካ ንሙቁጽጻር ስለ ዝትንክፍን፡ ካብ ኣካላዊ ወጥሪ
ንምድሓንን ኣብ ናይ መጎዓዝያ ሓደጋታት ንኸይትወድቕ፡ ካብዚ ኹሉ ንምድሓን ሸዑ ንሽዑ ምኻድ ኣየድልን። ማኪና ምዝዋር፡
ድሕሪ ዓሰርተ ክልተ ሰዓታት እንተዘይኮይኑ፡ ኣይፍቀድን። ካብ ክልኒክ ናብ ቤትካ ክትከይድ’ዉን መሳንይቲ የድልካ።
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ብፍላይ ንህጻናትን ቆልዑን
ኣብ ገዛ ምስ ቆልዓ ህድኣት የድልየኩምን፡ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ነቲ ቋልዓ ካብ ቆላሕታኹም ኣይተዉጽእዎ። እቲ ምንታይ፡
ብቕዓት ሚዛንነት ናይቲ ቆልዓ ስለ ዝቕንስ፡ ኣብ ሓደጋ ከይወድቕ። ሓደ ሓደ ግዜ፡ ቆልዓ መድሃኒት ወሲዱ ክነሱ፡ እንዳተሓከመ
እንከሎ፡ ናይ ሕርቃንን ምብካይን ባህርይ ከርኢ ይኽእል እዩ። ሚዳዞላም ረሲዕነት ናይቲ ኩነታት ከስዕብ ስለ ዝኽእል፡ ጽቡቕ
ስእሊ ክዝክር፡ ነቲ ህጻን እወታዊ ዝኾነ ኩነት ጥራሕ ኣዕልልዎ።
ሚዳዞላም ዘለዎ ሕክምና ስኒ ንምግባር፡ ዋጉኡ ክንደይ እዩ?
እዚ ዓይነት ክንክን ወይ ሕክምና ስኒ፡ ተወሳኺ ሓይሊ ሰብን ንብረትን ናይ ክሊኒክ እዩ ዝሓትት። ኣብ ናይ ምዕራባዊ ዮታላንን
ህዝባዊ ክንክን ኣስናን፡ ንህጻናት፡ ቆልዑን መንእሰያትን ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም፡ ካብ ክፍሊት ነጻ ኣገልግሎት ኣለዎም።
ዓበይቲ ግና በቲ ህሉዉ ሰሌዳ ክፍሊት ይኸፍሉ። ናብ ቆጸራኻ፡ ደንጒኻ ኣይጥዓመንን ምባልን ከይመጻእካ ምትራፍን፡ ልዕል
ዝበለ ክፍሊት ንቆልዓ ኮነ ዓቢ ክኸፍል ይግደድ።
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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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