Zubní ordinace pro děti a dospělé
Na Rybníčku 1364/12, 120 00 Praha 2 – Nové Město
Tel./fax: +420 224 941 597, mobil: +420 602 814 818
e-mail: info@radno.cz

POKYNY PŘED AMBULANTNÍ ANESTEZIÍ DÍTĚTE
Vážení rodiče,
tyto informace byly sepsány v zájmu maximální bezpečnosti Vašeho dítěte při a po
ambulantní celkové anestezii, kterou podstoupí.

POZORNĚ ČTĚTE A DODRŽUJTE TYTO POKYNY:
1. Týden před termínem výkonu nechte své dítě vyšetřit Vaším dětským lékařem.
S výsledky těchto vyšetření se, prosím, dostavte v den výkonu.
2. Při přijetí musí být dítě zdravé (nesmí mít rýmu, kašel, zvýšenou teplotu, kožní vyrážku či
zažívací obtíže).
3. Nejméně šest hodin před výkonem nesmí Vaše dítě jíst. Čisté tekutiny (čaj, minerální
voda) po malých doušcích (lžičkách) může pít nejpozději čtyři hodiny před výkonem.
Dítě nesmí žvýkat. Předchází se tím možnému zvracení a vdechnutí zvratků
s následkem dušení.
4.

Výkon bude proveden v čase, na který jste objednáni. Může se však stát, že předchozí
zákrok se prodlouží a čas Vašeho výkonu se posune. Operační program dne však bude
dodržet i s časovou prodlevou. V opačném případě Vám zavoláme, zda byste se
k operaci nedostavili dříve. Neplánujte si proto v den operace neodkladné záležitosti.

5. I po probuzení z anestezie je nervová soustava dítěte ovlivněna anestetiky řadu hodin!
Zajistěte odvoz dítěte domů osobním autem v doprovodu další osoby (řidič+další
dospělá osoba).
6. Po výkonu musí být dítě pod Vaším trvalým dohledem po dobu 24 hodin. Nesmí
vykonávat žádnou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, při které by se mohlo zranit,
včetně her (prolézačky, kolotoče, jízda na kole) a to i v případě, že se cítí zcela
v pořádku.
7. V následujícím roce budete s dítětem absolvovat 4 kontrolní prohlídky s nácvikem péče o
chrup. Jen takto můžeme poskytnout garanci trvanlivosti za provedené ošetření.
8. Na termín výkonu se vybírá nevratný manipulační poplatek 1000,-Kč na 1hodinu
plánovaného výkonu. Při včasném omluvení dítěte z důvodu nemoci a doložení
písemného potvrzení ošetřujícího lékaře, bude nabídnut jeden náhradní termín a nebude
požadován nový manipulační poplatek.
9. Léčebný a cenový plán, rezervace i záloha jsou platné do třech měsíců po absolvování
konzultace, stav zubů po této době se radikálně mění.
Datum plánovaného ošetření v celkové anestezii:

(čas upřesníme 1-2 dny předem)

