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TRAM. 9, 11, zast. Tomanova

Jak probíhá ošetření dětí s rajským plynem?
Před ošetřením: Termín rezervujeme pouze po zaplacení zálohy.
Záloha zůstává, pokud termín měníte více než 24 hodin předem, jinak propadá.
Dítě i rodič se doma normálně nají.
Do ordinace vstupuje pouze jeden rodič a to ten, který byl osobně poučen při
objednávání termínu. Přinese podepsané:
1. Poučení o použití Entonoxu
2. Souhlas s průběhem ošetření
3. Stravovací návyky: 3 dny zapisujte všechno jídlo i pití dítěte včetně mlsání.
Otázky můžete pokládat před a po výkonu, v průběhu aplikace se soustředíme na
ošetření. Přerušováním vdechů se snižuje účinnost útlumu.
Doma můžete trénovat hluboké dýchání s kelímkem před nosem (hra na potápěče).

Během ošetření: Dítě sedí rodiči na klíně.
Rodič si nasadí na levou ruku gumový náramek, který drží masku a během ošetření
ho nesundává. Přidržuje masku na tváři těsně, aby aplikace byla co nejúčinnější.
Dítě 2 minuty zhluboka dýchá, pak dáme místní znecitlivění = lokální anestezii,
kterou hradí zdravotní pojišťovna (ZP). Povrchové znecitlivění (ochucenou mastičku)
před vpichem je možné dát, nehradí ji však ZP, doplácíte 200,-Kč.
Vytržení zubu hradí ZP. Je možné zhotovit mezerník, aby se místo po mléčném zubu
nezatáhlo a zůstal dostatečný prostor pro stálý zub. Stojí 1000,- Kč.
Výplň = plombu nehradí ZP, to není akutní ošetření.
Hračky, které dítě chce mít v ruce, se mohou během ošetření znečistit. Jakmile
spadnou na zem, na klín je nevracíme. Snažíme se pracovat v co nejčistším prostředí.

Po ošetření:

může dítě normálně chodit, pouze ho přidržujte cestou do
čekárny. Může mít pocit, že se mu motá hlava. V čekárně počkáte dalších 15 minut.
Kvůli místnímu znecitlivění dítě nesmí další 2 hodiny jíst. Kontrolujte ho, jestli si
nepřikusuje tvář zevnitř (pokousalo by se) anebo jestli si neškrabe tvářičku. Večer
může (ale nemusí) dostat cokoliv od bolesti (tableta nebo čípek je lepší než sladký
sirup).

Dětem se zvýšenou kazivostí zubů, resp. strachem ze zubaře doporučujeme
návštěvu Dentální hygieny - 30min termín – 600,-Kč. Hygienistka s vámi probere
stravovací návyky a pokusí se odhalit příčinu zvýšené kazivosti, obarví povlak na
zubech, aby dítě lépe pochopilo kde a proč čistit. Může také fluoridovat zoubky
lakem.
SOUHLASÍM S PRŮBĚHEM OŠETŘENÍ

PODPIS:

