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NEVESSEN A KEZELÉSEK ALATT!
VAGY EGYSZERŰEN ALUDJA ÁT AZ EGÉSZET

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET

BÓDÍTÁSBAN VÉGZETT KEZELÉSEKHEZ
Az orvoslás nagy eredménye, hogy a kezeléseket már fájdalom nélkül, érzéstelenítésben tudjuk végezni.
Sokan azonban félnek a kezelésektől és ez a félelem, szorongás megnehezíti a pontos, precíz
munkavégzést. Ilyenkor ajánljuk, hogy a kezelést bódításban végezzük el. Világszerte ugyanolyan
bódítási módszereket használnak kellemetlen diagnosztikus vizsgálatokhoz, kisebb műtétekhez, mint
amilyent mi itt a fogorvosi – implantológiai vagy bőrgyógyászati rendelőben.

A bódítás – éber szedáció alatt tudunk kommunikálni, tud együttműködni velünk, megmaradnak a
nyelési és egyéb reﬂexek, de oldódik a félelme, csak a kezelés kezdetére és végére fog igazából
emlékezni. A bódításnak van fájdalomcsillapító hatása is, de mindig alkalmazunk mellette felületes vagy
injekciós fájdalomcsillapítást is.

A KEZELÉSEKET ANESZTEZIOLÓGUS SZAKORVOS ÉS ASSZISZTENS VÉGZI
Klinikánkon megbízásunk alapján, a kezelések alatti bódítást a SE-DA Bt., Dr. Bátorﬁ Árpád vezetésével végzi

DINITROGÉN-OXID
nevetőgáz

A nevetőgázt saját magának adagolhatja

Ha Ön fél a kezeléstől, vagy csak az injekciótól, vagy csak egyszerűen könnyebben akarja venni
az egész kezelést, úgy a legegyszerűbb bódítási módot, a Dinitrogén-Oxid - nevetőgáz
alkalmazását javasoljuk.

ELŐNYE:
Előnye, hogy néhány belégzés után azonnal hat és a kezelés után 2 percen belül megszűnik a
hatása. A kezelés után egyedül, kísérő nélkül is vezethet, teljesen kiürül a szervezetéből.

FONTOS TUDNI A KÖVETKEZŐKET:
Elsősorban félelem oldására használható.
Ön szinte mindenre emlékezni fog, de nem lesz rossz emléke.
Bőrön, nyálkahártyán érzéstelenítő hatása van, de szükséges
további érzéstelenítés is.
Szükséges együttműködnie velünk, ha nagyon elutasítja a
kezelést, azt a gáz nem tudja legyőzni és ezért sikertelen lesz
a bódítás. Ekkor az intravénás kezelést javasoljuk.
Általában hányáscsillapító hatása van, de 1 %-ban hányingert
okoz.
Gyermekeknél is alkalmazható.
Terhesség első harmadában nem javasolt.
B 12 vitamin vagy folsav hiányos betegség esetén nem
alkalmazható.
Nyugtatók vagy drog alkalmazása mellett nem használható.
Magas vérnyomás vagy szívbetegség nem kizáró ok, de az
orvosnak tudnia kell róla.
Rövidebb kezelésekhez javasoljuk.
Fogorvosi kezelésre, orrmaszkkal

Fiatalabb embereknél biztosabban hat, mint időseknél.

INTRAVÉNÁS BÓDÍTÁS
a megterhelőbb kezelésekhez

Ha hosszabban tartó, komolyabb megterhelést jelentő kezelést, műtétet kell végeznünk vagy a
fent leírtak alapján a nevetőgáz nem javasolt, akkor az Intravénás bódítást javasoljuk.

ELŐNYE:

Előnye, hogy jobban kikapcsolja a tudatát, nem fog emlékezni a kezelésre és jobban legyőzi a
félelmet, szorongását.

FONTOS TUDNI A KÖVETKEZŐKET:
Jelentősebb, biztosabb hatása van.
Csak a kezelés elejére és végére fog emlékezni.
Akár két óra hosszat tartó kezelést is lehet vele végezni.
Nyugtatók vagy
használható.

drog

alkalmazása

mellett

nem

Terhesség első harmadában nem javasolt.
Magas vérnyomás vagy szívbetegség nem kizáró ok, de az
orvosnak tudnia kell róla.
Kezelés után legalább egy fél órát kell a pihenő
szobánkban várakoznia, csak kísérővel távozhat és egy
napig nem vezethet autót, nem dolgozhat veszélyes
helyen vagy gépekkel.

További információt orvosainktól
vagy szaktanácsadó
asszisztensünktől fog kapni.
A bódítás után csendes,
barátságos környezetben pihenhet

MIT ÉREZ A KEZELÉS KÖZBEN?
Mindenki másképp éli meg a bódult állapotot

Természetesen mindenkinek más és más. Többezer bódításos esetünkben nincs két egyforma.
Legtöbben semmire sem emlékeznek és csodálkoznak, hogy miért vannak már az ébredőben.
A szer adását követően először enyhe szédülést érezhet, majd keze-lába zsibbadni fog.
Ezután minden lassan elnehezedik, beszéde elnyújtott, nehezen érthető lesz.
A szorongás, gátlások feloldódása miatt sokan elkezdenek beszélni, leggyakrabban
kommentálják mit éreznek.
Van aki elalszik, de könnyen ébreszthető.
Ébredéskor gyakran az idő eltűnik, de mégis úgy érzi, hogy hosszan tartott. Ez azt jelenti,
hogy csak az utolsó percekre emlékszik, de azt hosszúnak éli meg.

Ez a beavatkozás az egyik legkevesebb veszélyes szövődménnyel járó orvosi kezelés.
A fontosabb lehetséges szövődmények:
hányinger, hányás, aspiráció (félrenyelés)
csökkenő légzésszám, hypoxia (légzészavar)
vérnyomáscsökkenés
gyógyszerallergia
fejfájás
lila folt a tűszúrás helyén (haematoma)
a kezelést extrém módon elutasító paciensnek a nagyobb dózis sem használ kellő mértékben

Kérjük, hogy a szer pontos adagolásához adja meg az alábbi adatokat:
Név:

Napló szám:

Testsúly:

kg

A BÓDÍTÁS KÖLTSÉGE:

Magasság:

cm

Nevető gázzal, csak az injekció
beadásához:

50 EUR

Nevető gázzal:

90 EUR

Intravénás bódítás első óra:

300 EUR

Életkor:

év

További minden megkezdett fél óra: 120 EUR
A fentieket megértettem és elfogadom, beleegyezek és kérem a kezelés elvégzését.
Sopron,

A kezelést kérő

Orvos

Asszisztens
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