
Anesteziologické výkony ve stomatologii 
 

Anesteziologická péče v oboru stomatologie může být poskytována ve třech základních úrovních: 
 

1. Perorální sedace (premedikace) spočívá v podání sedativa/anestetika per os buď v malém množství 
nápoje nebo se sirupem (nejlépe Nurofen sirup s příchutí jahody nebo pomeranče). 
Podává se nejméně 30 min před výkonem, vhodné pro děti,  lze podat i dospělým! 
Vhodné pro krátké výkony do 30 minut. 
Dítě je omámené a má na celý výkon amnézii, bohužel nelze očekávat spolupráci dítěte, často se 
ošetření brání, nic si však nepamatuje! 
Podání sedativa per os nelze opakovat, docházelo by ke kumulaci účinku sedativa! 
Nutným předpokladem úspěchu je požití podaného sedativa/premedikace co nejrychleji a v plné 
dávce! Dítě musí být lačné (5 hodin pevná strava, 3 hodiny tekutiny)! 
 
Cena:         2.000,- Kč 

 
2. Nitrožilní anestézie/sedace (i.v.anestézie / analgosedace) spočívá v podání sedativa/anestetika 

nitrožilním způsobem. U dětí předchází zajištění nitrožilního přístupu podání perorální premedikace 
nebo inhalační anestézie. Dospělým je nitrožilní přístup zajištěn bez předchozí premedikace             
(v případě značné fobie lze i dospělému premedikaci podat). 
Sedativa/anestetika jsou podávána kontinuálně po celou dobu výkonu a tento způsob navození 
spánku je vždy nutno doplnit místním znecitlivěním! 
Vhodné pro delší výkony – u dětí až 2 hodiny, dospělí 4-6 hodin. 
Vhodné i pro jedince s lehčím mentálním postižením (autismus, ADHD). 
Pro bezpečné podání nitrožilní anestézie/analgosedace je nutno dodržet lačnění před výkonem (5 
hodin pevná strava, 3 hodiny tekutiny)! 
 
Cena:  Výkon do 60 minut:        4.000,- Kč  
 Každých dalších započatých 30 minut:    2.000,- Kč   
      
Upozornění: Inhalační úvod před i.v.anestézií/sedací:    + 500 Kč 
  

3. Celková anestézie (narkóza) – pouze na pracovišti DENTA – Centrum zubní péče s.r.o. Plzeň ! 
spočívá v podání kombinace nitrožilního a inhalačního anestetika při zajištění dýchacích cest a 
napojení na anesteziologický přístroj. 
Vhodné pro delší výkony, pro mentálně postižené jedince a v případech, kdy nelze použít místní 
znecitlivění. 
Před podáním celkové anestézie je nutno absolvovat předoperační vyšetření (náběr krve, ekg a 
vyšetření celkového stavu praktickým lékařem) a dodržet standardní dobu lačnění před výkonem (6 
hodin pevná strava, 5 hodin tekutiny)! 
 
Cena: Prvních 30 minut:       5.000,- Kč 
 Každých dalších započatých 30 minut:            +2.500,- Kč 
 

Anesteziologické výkony nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění! 
V případě zajišťování anesteziologických služeb mimo Plzeň – město je připočítáváno cestovné 15,- Kč/ 1 km 

 
DENTA – Centrum zubní péče s.r.o.    Anesteziolog: MUDr.Vladivoj Tuzar 
Spojenců 9, 323 00 Plzeň       Tel. 603 418 304 
Tel.: +420-731 658 766       E-mail.: Tuzar@softech.cz 
 
Platí od 4/2021 


