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Språk - Råd och information om lugnande medicin vid tandläkarbehandling 
 
 

ህዝባዊ ሕክምና ስኒ ምኽርን ሓበሬታን ብዛዕባ መድሃኒት መዐገሲ 
ቃንዛ ኣብ እዋን ሕክምና ስኒ 
ቅደመ ሕክምና 
ብዛዕባ ዘለውኻ እዋናውያን ሕማማት ይኹን እትወስዶም መድሃኒታት ክንፍልጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ክዋሃበካ ዘለዎ 
ቅኑዕ ዓቀን መድሃኒት ክንፈልጥ መታን ግድን ክብደትካ’ውን ክንፈልጥ ኣሎና፡፡ 
 
እዚ ካብቲ ክትፈልጦ ዘለካ ነገር እዩ 
ሚዳዞላም (Midazolam) ኸምዚ እዩ ዝሰረሕ 
● ኣብ እዋን ሕክምና ፍኹስ ክብለካ እዩ፡ ከምኡ’ውን ውሑድ ጭንቀት ጥራይ እዩ ክስማዓካ፡፡  
● እዚ መድሃኒት መዐገሲ ቃንዛ ኣይኮነን፡ ስለዚ ንምድንዛዝ ስለዝጠቅም ከምዝኾነ ልሙድ ጌርካ ውሰዶ፡፡ 
● እዚ መድሃኒት ኣብ ጊዜ ሕክምና ዝትግበረ ክትዝክር ዘጸግም እዩ፡ ስለዝኾነ እዚ መድሃኒት ጊዚያዊ ዝኽርካ ክጸሉ ይኽእል እዩ፡፡   
 
ሚዳዞላም (Midazolam) ብኸምዚ ይዋሃብ 
● እዚ መድሃኒት ቅድሚ ሕክምና 20–30 ደቃይቅ ኣብ ክሊኒክ ∫ ˆ  ይዋሃብ 
● መብዛሕትኡ ጊዜ ፈሳሲ ንምስታይ ከም መፍትሒ ይኸውን 
● ሓደ ሓደ ጊዜ ንቆልዑ ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ቱቦ ጌርካ ብመሃንቱሶም ይዋሃብ 
 
ቅድሚ ሕክምና ምጅማር ክትሓስቦም ዘሎካ 
ኣብዚ ክትሓስቦ ዘሎካ ቅድሚ ናብ ሕክምና ምምጻእካ 2 ሰዓት ክትበልዕ ወይ ክትስቲ የብልካን፡፡ ኣብ ሰዓትካ ክትመጽእ ክምዘሎካ 
ክትፈልጥ ኣሎካ፡፡  
 
ድሕሪ ሕክምና ክትሓስቦ ዘሎካ፡፡ 
መድሃኒት ሚዳዞላም ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ሰውነትካ ኣሎ፡፡ ድሕሪ ሕክምና ን1 ወይ 2 ሰዓታት ኣብቲ ክሊኒክ ክትጸንሕ ኣሎካ፡፡ 
ምኽንያቱ እዚ መድሃኒት ንጭዋዳታት ምዝልፍላፍን ሚዛንካ ክዘናብል ስለዝኽእልን ካብ ኣካላዊ ንጥፈታት ኮነ ካብ ምንቅስቃሳት 
ትራፊክ’ውን ክትቁጠብ የድሊ፡፡ መኪና ምዝዋር’ውን ተኾነ ቅድሚ 12 ሰዓታት ኣይፍቀድን እዩ፡፡ ድሕሪ ሕክምና ብቀጥታ ካብ 
ክሊኒክ ናብ ገዛኻ ኣብ ትኸደሉ ጊዜ’ውን ብመሰነይታ ሓጋዚ  (ሌድሶጋረ) ኢኻ ክትከይድ ዘሎካ፡፡ 
 
 
ሓበሬታ ንኣለይቲ 
ኣብ እዋን ሕክምና ክትሓስቦም ዘሎካ 
ሓደ ሓደ ግዜ ቆልዑ ብምኽንያት’ቲ መድሃኒት ክሓርቁን ክሓዝኑን ስለዝኽእሉ፡ ክንእብዶምን ክነጸናንዖምን ኣሎና፡፡ ብድሕሪ’ዚ ንስኻ 
ነቲ ቆልዓ ኣወንታዊ ሰእሊ ናይቲ ዝተኻየደ ሕክምና ክትህቦ ኣሎካ፡ መታን ነቲ ቆልዓ ዝኽሪ ክኾኖ፡፡  



 

- 2 - Öppen 

ድሕሪ ሕክምና ክትሓስቦም ዘሎካ 
ብመኪና ናብ ገዛኹም ክትጓዙ ከለኹም እቲ ቆልዓ ከም ልሙድ ኣብ መኾፈሊኡ ብቁልፊ ተዓጢቁ ኮፍ ክብልን ኣብ ጎኑ ዓቢ ሰብ 
ክህሉ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ኣብ ገዛ ምስቲ ቆልዓ ፍኹስ ኢልኩም ዋዓሉ፡ ሚዛኑ ከየሸግሮ ብግብኡ ኣቀምጥዎ፡ እንተድኣ ክድቅስ ደልዩ ካኣ 
ብጎኑ ኣደቅስዎ፡፡ 
 
ንሕክምና ሚዳዞላም ክንደይ ይኽፈሎ?  
እዚ ዓይነት ሕክምና ኣብ ክሊኒክ ተወሳኺ ጊዜ ዘድልዮ እዩ፡፡ እዚ ሕክምና ብመሰረት ሕጊ ሕክምና ቆልዑን መንእሰያትን ስኒ ብነጻ እዩ 
ዝዋሃብ፡፡ ንዓበይቲ ግና በቲ ዘሎ እዋናዊ ዋጋ እዩም ከፊሎም ዝሕከሙ፡፡      
ነቶም ድንጉዮም ከምዘይመጹ ዝሕብሩን ምኽፋል ዝድንጉዩን ዓበይቲ ኮኑ ቆልዑ ድማ  ዝላዓለ  ናይ ክፍሊት መቅጸዕቲ  ክኸፍሉ 
ይግደዱ፡፡
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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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