Informace k ošetření v sedaci (analgosedaci)
Jedná se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny,
ošetřovaný pacient pospává v průběhu celého výkonu. Na průběh zubního ošetření si navíc
nepamatuje. Stav je vnímán pacienty velmi příjemně a vždy je hodnocen značně pozitivně.
Analgosedace (řecky an=bez, algos=bolest) je stav navozený kombinací analgetika se sedativem.
Cílem je utlumit bolest, zklidnit pacienta a uvolnit svaly. Při analgosedaci nedochází k bezvědomí jako
u celkové anestézie a pacient dýchá sám, proto analgosedace představuje mnohem menší zdravotní
zátěž pro organismus, je u ní tedy mnohem menší riziko komplikací.

Pro koho je řízená sedace (analgosedace) vhodná?
Řízenou sedaci doporučujeme velmi úzkostným pacientům podstupujícím rozsáhlejší ambulantní
výkon a těm, kdo běžný způsob ošetření špatně snáší. Analgosedace je také výhodná u klientů, kteří
mají velký strach ze stomatologických výkonů, především extrakcí apod..

Jak analgosedaci probíhá?
V určený den se dostavíte k ošetření asi 20 minut před stanoveným termínem. Předáte vyplněný
nebo vyplníte v čekárně zubní ordinace vyplněný informovaný souhlas a v případě potřeby Vám
budou poskytnuty další doplňující informace. Po usazení do křesla zubní soupravy Vám anesteziolog
zavede do žíly na předloktí malou kanylu (stejné jako při odběru krve), která zůstane zavedena po
celou dobu ošetření. Anesteziolog pak zahájí aplikaci látky, která rychle navodí velmi příjemný stav a
libé pocity. Bolestivost odstraní zubní lékař podáním místního anestetika. Po skončení ošetření se
přesunete do čekárny, kde ještě strávíte s anesteziologem určenou dobu. (cca 20-40 minut). Po
závěrečné kontrole stavu vědomí lékařem Vás doprovázející osoba dopraví domů.
Rizika výkonu
Obecně je sedace dobře snášeným výkonem s malými zdravotními riziky. Rizika sedace jsou
odvozena od nežádoucích účinků použitých léků. Pro nejčastěji využívané preparáty jsou k dispozici
léky schopné zvrátit jejich účinek. Většina nežádoucích účinků je sice nepříjemná, avšak zdravotně
nezávažná, vážné komplikace ohrožující zdraví či život jsou vzácné.
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Důležité před sedací
Pokyny níže uvedené jsou nutné pro bezproblémový průběh ošetření! Zároveň jsou podmínkami
ošetření nebo ověřenými doporučeními.
-vzájemná domluva s lékařem na rozsahu výkonu
-přečtení a vyplnění potřebných dokumentů (vstupní dotazník pacienta, informovaný souhlas)
-dodržení pokynů před výkonem (nejíst 6 hodin, nepít 2 hodiny)
-zajistit si doprovod z ordinace po ošetření
-zajistit si volný den po ošetření (zbytek dne)
-obléci si pohodlné oblečení
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