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Stručné pokyny před ambulantním
ošetřením v celkové anestezii
Odborný lékař doporučil vašemu dítěti podrobit se ambulantnímu stomatologickému ošetření v celkové
anestezii, tzn. že se dostavíte do našeho zdravotnického zařízení k ošetření v den výkonu a ještě týž den se
vrátíte s dítětem zpátky domů. Budete doprovázet své dítě k ošetření a též se podílet na dohledu při zotavování
po ošetření. K ošetření se dostavte v předem určenou hodinu do naší ambulance v doprovodu minimálně jedné
česky hovořící osoby. K pravděpodobné době propuštění si zajistěte odvoz osobním automobilem a doprovod
dvou dospělých osob.
Přineste s sebou:







Průkaz pojištěnce
Předoperační vyšetření nejdéle 14 dní staré (pediatrické vyšetření se závěrem o schopnosti
podstoupit výkon v celkové anestezii, s podrobnou anamnézou se zaměřením na perinatální období,
neurologická onemocnění, dispenzarizaci, alergie, chronickou medikaci). V případě nutnosti prevence
infekční endokarditidy zajistí ATB clonu váš dětský lékař. Ten také indikuje dle svého uvážení event.
laboratorní vyšetření. Před výkonem je nutné sdělit váhu dítěte.
Dotazník ke zjištění poruchy krevní srážlivosti
Souhlas s ošetřením v celkové anestezii
Doporučujeme přinést s sebou jedno náhradní bavlněné tričko a tepláky (zatéká voda při chlazení
vrtačky)
Večer před ošetřením podávejte dítěti pouze lehce stravitelné jídlo(bramborová kaše, pečivo,
přesnídávka, piškoty atd.) nejpozději 6 hodin před plánovaným ošetřením.
Příjem tekutin nejpozději 4 hodiny před ošetřením. Nejvhodnější je čaj nebo voda se sirupem,
nevhodné jsou naopak džus, mléko a sycené nápoje (s bublinkami CO2).
!!! V případě nedodržení se jedná o absolutní kontraindikaci výkonu !!!
12 hodin po operačním výkonu dbejte na to, aby dítě dostatečně pilo, jedlo jenom malá množství lehce
stravitelného jídla. Z léků mu podávejte pouze ty, které vám doporučil ošetřující lékař.
24 hodin po ošetření by dítě nemělo zůstat bez dohledu
36 hodin po ošetření je nutné vyloučit veškerou činnost vyžadující zvýšenou koncentraci
Několik dnů po výkonu si vaše dítě může stěžovat na bolest v krku, ve svalech, v operační ráně. Může
být rovněž mrzuté. Při jakémkoliv zdravotním problému kontaktujte vašeho ošetřujícího lékaře.

Den před domluveným termínem v době od 7:30 až 12:00 volejte na tel. č. 734 255 676.
Bude Vám sdělena hodina ošetření, na kterou se dostavíte.
V případě onemocnění dítěte je potřeba přinést potvrzení od pediatra a bude Vám nabídnut
nový termín.
Pokud se nedostavíte bez řádné a včasné omluvy (nejpozději 24hodin před dnem výkonu),
bude složená záloha použita na náklady s tím spojené. V případě nedodržení výše uvedených
pokynů, zejména doby lačnosti, dojde ke zrušení rezervace termínu a propadnutí zálohy.

