Information for patients

Ulotka dla rodziców, których dziecko
będzie poddane leczeniu w znieczuleniu
ogólnym

Advice for Parents Whose Child is Having General Anaesthetic
Ta ulotka zawiera ważne informacje związane z zabiegiem, oraz odpowiedz na
często zadawane pytania.
This section is for the patient to make notes if they so wish:
Name:

_______________________________

Who to contact and how: _______________________________
Notes:

_______________________________
_______________________________

Diana, Princess of
Wales Hospital
Scartho Road
Grimsby
DN33 2BA
03033 306999
www.nlg.nhs.uk

Scunthorpe General
Hospital
Cliff Gardens
Scunthorpe
DN15 7BH

Goole & District
Hospital
Woodland Avenue
Goole
DN14 6RX

03033 306999
www.nlg.nhs.uk

03033 306999
www.nlg.nhs.uk
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Wprowadzenie
Celem tej ulotki jest przekazanie pani/panu jako rodzicowi lub opiekunowi dziecka
ważnych informacji zwiazanej ze znieczuleniem ogólnym.
Objawy infekcji mogą być tymczasowo złagodzone antybiotykiem i lekami
przeciwbólowymi, natomiast nie leczą one przyczyny infekcji i bólu.
Usunięci chorego zeba likwiduje całkowicie infekcje i jej objawy.
Zalety leczenia w znieczuleniu ogólnym
Jest kilka powodów dlaczego pani/pana dziecko musi mieć usuniętego zęba/zęby:
•

Ząb ma próchnice i infekcje

•

Ząb jest złamany w wyniku wypadku

•

Dziecko ma zaawansowana chorobę dziąseł

•

Odpowiedzialny za leczenie dziecka dentysta zadecydowal o tym typie
leczenia, poniewaz inne formy leczenia nie daly pozytywnego rezultatu

•

Dzięki leczeniu/usunięciu zęba, Twoje dziecko nie będzie cierpiało z powodu
bólu zęba ,będzie prawidłowo się odżywiać i funkcjonować

Ryzyko w związku ze znieczuleniem ogólnym
Kazdej procedurze towarzyszy jakies ryzyko. Jest małe ryzyko, że pani/pana
dziecko może mieć reakcje na znieczulenie. Około 1 na 20,000 zdrowych dzieci
może mieć poważną reakcje (alergie) na znieczulenie. 1 na 100 dzieci może mieć
łagodną reakcje alergiczna. Jednak większość dzieci nie ma żadnych problemów
związanych leczeniem w znieczuleniu ogolnym
Ogólna informacja
Pani/Pana dziecko będzie miało znieczulenie ogólne przed zabiegiem. Oznacza
to ze będzie spało podczas usunięcia zęba. Zabieg musi być wykonany w
szpitalu, ale prawie zawsze odbywa się w ciągu dnia, bez potrzeby zostawania na
noc.
Instrukcje do których pani/pana dziecko musi się dostosować:
•

Dziecko nie może nic jeść po godzinie 8-ej rano, nawet gumy do zucia.

•

Miedzy 8-a rano a 12-ta rano dziecko może pic tylko wodę.

For more information about our Trust and the services we provide please visit our website: www.nlg.nhs.uk

Information for patients
•

Dziecko nie może nic pic po godzinie 12-tej rano.

Znieczulenie ogólne będzie podane w formie “gazu rozweselającego”. Dziecko
będzie miało miękką maseczkę nałożoną na nos i usta. Niektóre dzieci mogą
potrzebować od pani/pana zachęty gdyż odczuwalny gaz ma specyficzny zapach.
Nastepnie bedzie Pan/Pani poproszona o przejscie do poczekalni i oczekiwanie
na zakonczenie zabiegu u dziecka.
Po zadzialaniu znieczulenia ogolnego, dentysta może użyć instrumentu do
“poluzowania” zęba, a następnie usunac ząb.
Po usunięciu zęba dentysta połozy na ranę gazik, bardzo rzadko mogą też być
potrzebne szwy.
Informacja o tym, czego można się spodziewać w szpitalu Bardzo wazne
:Dorosly (rodzic/opiekun prawny) musi bezwzglednie byc Prawnie
upowazniony do podpisania zgody na zabieg w znieczuleniu ogolnym.
Ważne jest aby dziecko było poinformowane, ze idzie do szpitala i że będzie
miało usunięty zęb/zęby.
Oto kilka rad , jak to powiedzieć dziecku:
•

Wytłumacz, że dzięki usunięciu zęba, dziecko będzie czuło się lepiej

•

Używaj prostych słów, tak zęby dziecko zrozumiało ich sens

•

Zachęć dziecko do porozmawiania o tym i zadaj kilka pytań. Pomocne mogą
być książki, gry i inne pomoce

•

Proszę, wytłumaczyć dziecku ile czasu spędzi w szpitalu i co planujesz, gdy
wróci do domu

•

Proszę poinformować nas wcześniej jeśli dziecko potrzebuje dodatkowej
pomocy, tak abyśmy mogli sie odpowiednio przygotowac

Jeśli ma pani/pan dodatkowe pytania zanim dziecko będzie miało zabieg, proszę
dzwonić na numer telefonu: 03033 304316

For more information about our Trust and the services we provide please visit our website: www.nlg.nhs.uk

Information for patients
Informacja o tym co nastąpi po zabiegu
Po zabiegu dziecko wybudzi się i pan/pani zostanie poinformowany kiedy dziecko
można zabrać do domu. Korzystanie z publicznego transportu po zabiegu nie jest
dozwolone, dlatego chcielibysmy zdecydowanie zalecic zorganizowanie
alternatywnego (wlasnego) transportu do domu albo wynajecie TAXI.

W domu
Do 24-ech godzin po zabiegu:
• Unikaj płynów do płukania jamy ustnej, gdyż może wypłukać skrzep z
zębodołu, który pomaga w gojeniu rany
• Zachęć dziecko by piło dużo płynów, unikaj gorących napojów
• Podawaj lekkie i miękkie pokarmy ponieważ żuchwa może być bardziej
sztywna, unikaj ostrych pokarmów
• Nie pozwól dziecku dotykać rany językiem lub palcem
• Jeśli dziecko skarzy sie na bol w miejscu usunietego zeba, proszę podać
srodek przeciw bolowy (na przykład Calpol, Dispol),zgodnie z instrukcja na
opakowaniu
• Pozwól dziecku wypocząć, niezalecane są żadne ćwiczenia, sport, itp.
• Dziecko będzie prawdopodobnie zmęczone, musi być pod Twoja ścisła
kontrola przez 24 godziny
Po 24-ech godzinach od zabiegu:
• Zachęć dziecko by zaczęło używać osolonej letniej wody do płukania tak
często jak to jest możliwe, najlepiej co 2 godziny
• Dziecko powinno zacząć szczotkować zęby ale unikać rany
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• Po 1-2 dniach dziecko będzie czuć się dobrze , będzie mogło pójść do szkoły
• i wykonywać normalnie codzienne czynności
Co zrobić, gdy pojawi się krwawienie z zębodołu
Zroluj czystą chusteczkę z materiału i poproś dziecko, aby zagryzło, dziecko
powinno być w pozycji siedzącej przez około 10 minut. Nie pozwól mu płukać
jamy ustnej ani się położyć. Jeśli dziecko ma szwy, nie pozwól mu ich ciągnąć.
Kiedy szukać pomocy medycznej
Większość dzieci nie ma problemów po ekstrakcji zęba/zębów, ale prosimy o
kontakt Accident Emergency Department:
• Krwawienie nie ustaje, mimo ucisku zębodołu
• Dziecko ma problem z oddychaniem lub połykaniem
• Opuchlizna nie schodzi po 3 dniach
• Dziecko ma bóle w miejscu po zabiegu,mimo srodkow przeciwbólowych
• Jeśli dziecko będzie często wymiotowało
Dane kontaktowe w celu uzyskania dalszych informacji
Jeśli ma pani/pan pytania prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 03033
304316.
Obawy i zapytania
Jeśli masz jakieś obawy / zapytania dotyczące jakiejkolwiek usługi oferowanej
przez Trust, w pierwszej kolejności, porozmawiaj z osobą prowadzącą Twoje
leczenie.
Adresy i numery telefonów:
Diana, Princess of Wales Hospital
Scartho Road
Grimsby
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Tel: 01472 874111
Lub można skorzystać z serwisu PALS (Serwis porad) pod numerem tel.: 03033
306518
Scunthorpe General Hospital (Szpital Ogólny Scunthorpe)
Cliff Gardens
Scunthorpe
Tel: 01724 282282
lub PALS, który mieści się na piętrze C,
tel.: 03033 306518
Goole & District Hospital (Szpital Goole)
Woodland Avenue
Goole
Tel: 01405 720720
Może Pan/Pani także przesłać e-mail na:
nlg-tr.PALS@nhs.net
www.nlg.nhs.uk
Any Comments, Compliments, Concerns or Complaints
If you have any other concerns please talk to your nurse, therapist or doctor. Our
Patient Advice and Liaison Service (PALS) is available on 03033 306518
(Grimsby, Scunthorpe and Goole). You can also contact nlg-tr.PALS@nhs.net
As a Trust we value equality of access to our information and services, therefore
alternative formats are available on request at nlg-tr.interpreters@nhs.net
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Alternative Languages
All of our leaflets are available to view in different languages via Browsealoud on
our website at www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/
Toate pliantele noastre sunt disponibile pentru a fi vizualizate în diferite limbi prin
intermediul Browaloud pe site-ul nostru, la www.nlg.nhs.uk/patients/patientleaflets/
Wszystkie nasze ulotki są dostępne do przeglądania w różnych językach za
pośrednictwem Browsealoud na naszej stronie internetowej
www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/
Visus mūsų lankstinukus galite peržiūrėti įvairiomis kalbomis, naudodamiesi
„Browsealoud“ mūsų svetainėje, adresu www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/
Vse naše zloženke so na voljo za ogled v različnih jezikih prek Browaloud na
našem spletnem mestu www.nlg.nhs.uk/patients/patient-leaflets/
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