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Anestezie při zubním ošetření

Po získání termínu zubního ošetření v anestezii je ke spokojenosti všech potřeba následující:
1) Všichni pacienti/jejich zástupci kontaktují telefonicky anesteziologa, MUDr. Robert Šachl
(733 756 509) a domluví se na dalším postupu.
2) Vyplněný anesteziologický dotazník v den výkonu je předán anesteziologickému týmu. Dle
Vašeho uvážení jistě můžete konzultovat se svým lékařem.
3) Podepsaný informovaný souhlas je v den výkonu předán anesteziologickému týmu.
4) Zdravé dítě nebo dospělý, bez známek infekce v den výkonu.
5) Minimalizace následných komplikací.


Každý musí být před výkonem lačný. Je nutné zajistit, aby 6 hodin před výkonem nikdo
nejedl a 2 hodiny nepil čiré tekutiny (ne džus s kousky ovoce, ne mléko !). Po případě je
nutné 4 hodiny před výkonem již bez kojení. Mléko a džus s kousky dužiny jsou
považovány za tuhou stravu.

Po anestezii musí být pacient pod trvalým dohledem dle instrukcí anesteziologa. Nesmí
vykonávat žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, při které by se mohl zranit, včetně her
(prolézačky, kolotoče, jízda na kole) a nesmí požívat alkoholické nápoje a jiné drogy.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte.

Těšíme se na Vás
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Anestezie při zubním ošetření
Jde o lékařskou péči pro jinak zcela zdravé děti (od 2let) a dospělé, kteří nespolupracují nebo
vyžadují jakýkoliv typ anestezie (celková anestezie, regionální anestezie, analgosedace,
anesteziologický dohled) při zubním zákroku.
Před ošetřením a podáním anestezie je bezpodmínečně nutné, aby klient 6 hodin nic nejedl a
2 hodiny nepil. Kojení je možné naposledy 4 hodiny před domluveným výkonem. Jinak celou dobu
hrozí nebezpečí vdechnutí žaludečního obsahu s následkem nutnosti řešit komplikace pomůckami či
transportem do nemocnice. Je odpovědností rodičů, že je dítě lačné. Komplikace vdechnutí
žaludečního obsahu ohrožují postiženého bezprostředně na životě.
U dospělých a dětí ve věku od 2 let je možné zubní ošetření zvládnout v analgosedaci. Jde o
typ anestezie, kdy je podávané takové množství anestetik (látek k navození spánku a bezbolestného
vnímání), aby mohlo být zachované spontánní dýchání a řada dalších obraných reflexů. Pacient si
nemusí na nic ke konci výkonu pamatovat. Analgosedace se používá při kratších typech zubního
ošetření.
Při celkové anestezie je dítě uspáno jen několika nádechy anestetickým plynem, poté
je zavedena nitrožilní kanyla a výkon pokračuje podáváním látek do žíly a/nebo vdechováním
anestetické směsi. Dospělí či spolupracující pacient toleruje vpich nitrožilní kanyly a poté je uspán
podáním anestezie nitrožilně. Pacient je v hlubokém spánku a na výkon si nepamatuje. Životní funkce
jsou pod dohledem anesteziologického týmu. Toto je nejbezpečnější typ anestezie pro výkony
vyžadující zajištění dýchacích cest. Takto vedené ošetření je komfortem pro pacienta, zubaře i
starostlivého rodiče či doprovd.
Během každého výkonu jsou monitorovány životní funkce. Probouzení trvá v řádu minut a
pacient se nechá dospat. Je dobré počítat s jednou hodinou klidného spánku po anestezii. Ještě před
plným probuzením je z paže odstraněna nitrožilní kanyla, je-li použita.
Nejdříve za 2 hodiny po probuzení je možno s doprovodem propustit klienta domů. Plné
odeznění útlumu trvá 3 až 6 hodin a po tuto dobu je nutno věnovat osobám zvýšený dozor! Dítě po
anestezii nelze v den ošetření umisťovat do mateřské školky či školy! Během probouzení bývá někdy
přítomen pláč či neklid dítěte, který je důsledkem změn vnímání okolního prostředí, není známkou
bolesti či strachu a vše se brzy normalizuje.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ, PROSÍM, NEVÁHEJTE A OBRAŤTE SE NA NÁS.

