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BÓDÍTÁS

STRESSZMENTES, NYUGODT ÁLLAPOT KEZELÉS KÖZBEN

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 emlékezni. A
bódításnak van fájdalomcsillapító hatása is, de mindig alkalmazunk mellette helyi érzéstelenítést is.

INTRAVÉNÁS BÓDÍTÁS
a megterhelőbb kezelésekhez

AZ INTRAVÉNÁS SZEDÁCIÓ ELŐNYE
Előnye, hogy jobban kikapcsolja a tudatát, nem fog emlékezni a kezelésre és jobban legyőzi a
félelmet, szorongást. A szedáció alatt az altatóorvos (aneszteziológus) és az ő asszisztensei
folyamatosan ellenőrzik a Páciens állapotát és személyre szabottan adagolják a szert.

FONTOS TUDNIVALÓK:
Bódítás után 24 órán keresztül tilos gépjárművet vezetni, veszélyes helyen
vagy gépekkel dolgozni, illetve alkoholt fogyasztani
24 órán keresztül nem írhat alá semmilyen fontos dokumentumot
Amennyiben autóval érkezik klinikánkra és még aznap hazautazik,
csak kísérővel távozhat
Kérjük, hogy ne egyen és igyon 2 órával a bódítás előtt
Csak a kezelés kezdetére és végére fog emlékezni
A kezelés időtartama akár 2 óra is lehet
Nyugtató vagy drog alkalmazása mellett a bódítás nem alkalmazható
Terhesség első harmadában nem javasolt
Magas vérnyomás vagy szívbetegség nem kizáró ok,
de orvosával konzultálnia kell
Megﬁgyelés miatt kezelés után legalább fél órát kell
a pihenő szobánkban várakoznia

További információkért
forduljon bizalommal
kezelőorvosához vagy
szaktanácsadónkhoz.

MIT ÉREZ A KEZELÉS KÖZBEN?

Mindenki másképp éli meg a bódult állapotot

Természetesen mindenkinek más és más a tapasztalata, nincs két egyforma eset. Nagyon ritkán
előfordul, hogy a nyugtató hatás nem vagy alig jelentkezik. A legtöbben semmire sem emlékeznek és
meglepetten tapasztalják, hogy már az ébredőben vannak.

A szer beadását követően enyhe
szédülést érezhet, majd
karjait-lábait nehéznek érezheti
Ezután minden lassan
elnehezedik, beszéde elnyújtott,
nehezen érthető lesz
A szorongás, gátlások feloldódása
miatt sokan beszédesebbé válnak
Egyes Páciensek elalszanak, de
könnyen ébreszthetőek
A kezelés után átmenetileg romlik
az időérzék

Bódítás után csendes, barátságos környezetben pihenhet.

Ez a beavatkozás az egyik legkevesebb veszélyes szövődménnyel járó
orvosi kezelés. A fontosabb lehetséges mellékhatások:
Hányinger, hányás, aspiráció (félrenyelés)
Csökkenő légzésszám, hypoxia (légzészavar)
Vérnyomáscsökkenés
Gyógyszerallergia
Fejfájás
Lila folt a tűszúrás helyén (haematoma)
A kezelést extrém módon elutasító Páciensnek nagyobb dózis sem használ kellő mértékben

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

Páciens ID:

Testsúly:

kg

A KEZELÉS KÖLTSÉGE:

Magasság:

cm

Életkor:

év

Intravénás szedáció első óra:

300 EUR

Minden megkezdett további fél óra:

120 EUR

Az éber szedációt aneszteziológus szakorvos végzi. A felelős altatóorvos klinikánkon
Dr. Bátorﬁ Árpád és munkatársai. Bármilyen további kérdést szívesen megválaszolnak.

A fentieket megértettem és elfogadom. Kezelőorvosomat kórtörténetemről maradéktalanul
tájékoztattam és tisztában vagyok a lehetséges szövődményekkel.
A bódításban történő kezelésbe beleegyezek.
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