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Atmintinė
prieš ir po dantų gydymo bendrojoje nejautroje
dienos chirurgijos sąlygomis
Valgymas ir gėrimas
Siekiant išvengti komplikacijų bendros nejautros metu, neduokite pacientui valgyti ir gerti jokių
skysčių (net vandens) nejautros išvakarėse po 24 valandos iki pat numatytos procedūros.
Nevalykite dantų ryte, nes skalaujant dantis galite nuryti skalaujamo vandens. Kiekvienas
esantis namuose turi žinoti apie numatomą procedūrą, kad padėtų būsimam pacientui. Jeigu
pacientas vaikas, kuris dar čiulpia čiulptuką jo neduokite 6 valandas prieš numatomą procedūrą.

Sveikatos būklė ir jos pasikeitimai

Pacientas, atvykdamas šiai procedūrai, turi būti visiškai sveikas. Kosulys, karščiavimas, sloga,
virusinės kilmės infekcijos ar kitos ligos gali sukelti įvairias komplikacijas. Informuokite
gydytojus apie bet kokį paciento sveikatos pasikeitimą. Taip pat nepamirškite informuoti ir apie
neseniai persirgtas ligas, alergijas, traumas bei vartotus ar tebevartojamus medikamentus.

Atvykstant, reikia turėti:

1. Gydytojo, nustačiusio dienos chirurgijos paslaugų poreikį, siuntimą, įformintą ir išduotą
teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Privalomus tyrimus, atliktus ne ankščiau kaip prieš dvi paskutines savaites:
• bendrąjį kraujo;
• kraujo krešėjimo;
• gliukozės kiekio kraujyje, esant poreikiui;
• elektrokardiogramą, esant poreikiui;
• kitus tyrimus pagal poreikį (sprendžia gydytojas).
Jeigu pacientas susirgo ir negali atvykti, būtinai praneškite paskambinę telefonais:
(8-5) 272 7334

Po gydymo bendrojoje nejautroje
Kelias valandas turėsite praleisti ligoninėje. Pirmas 8 val. po gydymo pacientą gali pykinti, jis
gali vemti. Sugydyti dantys gali būti jautrūs, burnos minkštieji audiniai gali būti patinę. Jeigu
gydymo metu buvo šalinti dantys, gali kraujuoti, pacientas gali nejausti tos vietos dėl vietinio
nuskausminimo. Dėl bet kokių sveikatos sutrikimų konsultuokitės su gydančiu gydytoju.
Pacientas galės gerti vandenį praėjus 2 val. po procedūros. Rekomenduojama gerti duoti dažnai,
bet ne po daug. Vėliau, jeigu paciento nepykins ir jis pageidaus, galima duoti valgyti minkšto,
nekaršto maisto.
Nešildykite operuotos vietos. Nevartokite kraujo krešėjimą mažinančių vaistų, jei jų nepaskyrė
operaciją/gydymą atliksiantis gydytojas.
Pacientą turi lydėti suaugęs žmogus. Jeigu esate vienas, paprašykite, kad kas nors jus pavežtų
namo. Nepatartina važiuoti visuomeniniu transportu.
Grįžus namo, pacientas dar kurį laiką gali būti mieguistas, apatiškas ar verkšlenantis. Gali būti
sutrikęs budrumas, koordinacija, todėl nepalikite paciento vieno. Pirmas dvi paras po gydymo
bendrojoje nejautroje neplanuokite jokių išvykų. Leiskite pacientui pailsėti.
Tolimesnis operacinės žaizdos gydymas (tvarkymas, siūlių išėmimas
poliklinikoje pagal gyvenamą vietą.

ir kt.) atliekamas

Tai labai svarbu paciento sveikatos būklei, todėl informuojame, kad nesilaikant
mūsų rekomendacijų galimos rimtos komplikacijos ar net mirtis.
Kilus neaiškumams, prašome konsultuotis su gydančiu gydytoju.
Paslaugą Jums numatome atlikti ........................................................

