
Analgosedace dítěte při zubním ošetření 

Poučení rodičů 

 Dítě musí být před výkonem lačné, prosím zajistěte, aby 5 hodin před výkonem nic nejedlo a 4 hodiny před 
výkonem již ani nic nepilo.  

 Je třeba znát aktuální hmotnost dítěte. 

 K ošetření přineste prosím oblíbený nápoj dítěte (džus, kolu, čaj), ke kterému bude přimíchána premedikace. 
Mléčné nápoje jsou nevhodné! 

 Před podáním premedikace prosím zajistěte, aby bylo dítě vymočené! 

 Půjde-li o delší výkon, je vhodné dítě během spánku na zubním křesle přikrýt teplou přikrývkou. 

 Je-li dítě v péči specialisty (neurolog, kardiolog, endokrinolog apod.), je nutné zajistit včas předoperační 
vyšetření dětským lékařem a daným specialistou. 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů prosím kontaktujte anesteziologa 

MUDr. Vladivoj Tuzar 

Tel.: 603 418 304 

Průběh analgosedace dítěte při zubním ošetření 

Určeno pro jinak zcela zdravé děti, které nespolupracují se zubním lékařem, bojí se ošetření nebo ošetření zcela 

odmítají. Vždy je nutný písemný souhlas rodičů! 

Abychom minimalizovali či zcela odstranili stres dítěte z prostředí zubní ordinace, podáme dítěti asi 30 minut před 

začátkem ošetření v jeho oblíbeném nápoji tzv. premedikaci. Ta má za úkol dítě zklidnit, navodit amnézii (ztrátu 

paměti) a snížit vnímání bolesti. Premedikace je kombinací látek Midazolam a Ketamin, velmi bezpečných a časem 

prověřených anestetik. Dávka se stanoví s ohledem na hmotnost dítěte, proto rodiče prosíme, aby znali aktuální 

hmotnost svého dítěte. Po navození útlumu je stejně jako u dospělých zavedena na paži dětská nitrožilní kanyla a 

zahájena aplikace anestetika Propofol. U dětí je vhodná pouze hluboká nitrožilní analgosedace, kdy je navozen 

hluboký klidný spánek. Tento způsob je vhodný i pro  malé děti předškolního věku a děti do cca 30 až 35 kg tělesné 

hmotnosti. Během výkonu jsou monitorovány základní životní funkce dítěte. Probouzení je díky podané premedikaci 

pomalejší a trvá od 15 do 30 minut. Dítě necháme tzv. „dospat“. Ještě před plným probuzením je z paže dítěte 

odstraněna nitrožilní kanyla. Za 1 až 2 hodiny po skončení ošetření je dítě s doprovodem propuštěno domů. Plné 

odeznění útlumu trvá 3 až 4 hodiny a po tuto dobu je nutno věnovat dítěti zvýšený dozor! Dítě po sedaci nelze v den 

ošetření umisťovat do mateřské školky či školy!   

Během probouzení bývá někdy přítomen pláč dítěte, který je důsledkem změněné kvality vnímání okolního prostředí, 

není známkou bolesti či strachu! 

Před ošetřením a podání hluboké i.v. sedace je bezpodmínečně nutné, aby dítě 5 až 4 hodiny nic nejedlo a nepilo! Je-li 

dítě sledováno dětským lékařem pro nějaké dlouhodobé onemocnění, či je-li dítě dispenzarizováno nějakým 

odborníkem, je bezpodmínečně nutné před stomatologickým ošetřením v hluboké analgosedaci konzultovat 

příslušného lékaře a anesteziologa! Hlubokou analgosedaci není vhodné podávat za současně probíhajícího 

onemocnění horních či dolních cest dýchacích (viróza, angína, kašel či značné zahlenění dítěte při nachlazení).  Před 

zahájením hluboké analgosedace rodiče vyplní anesteziologický dotazník a svým podpisem dají souhlas s podáním 

analgosedace. 

Hlubokou nitrožilní sedaci je možno podat i lehce mentálně postiženým jedincům. 

 

Více informací Vám podá:  MUDr. Vladivoj Tuzar 

    E-mail: Tuzar@softech.cz 

          Tel.: 603 418 304 


