הוראות לפני ואחרי טיפול כירורגי בסדציה תו ורידית
סדציה או טשטוש עמוק במרפאת שיניי הפכה להיות נפוצה בשני האחרונות.
למי מתאי הטיפול:
למטופלי שעוברי פרוצדורות ממושכות ,מטופלי שסבלו בעבר או בהווה מחרדות בזמ טיפול
שיניי או טיפול רפואי אחר ,לפרוצדורות כואבות במיוחד ,לילדי ועוד.
הכנות לפני הטיפול


ההרדמה מתבצעת ע"י רופא/ה מרדימ/ה בכיר/ה.



בשיחה מקדימה תתבקש/י למסור מידע אודות עבר הרפואי :מחלות אחרות ,
ניתוחי בעבר ,תרופות  ,אלרגיות ידועות וכל מידע נוס שיידרש.



חלק מהחולי יתבקשו ע"פ גיל או מצב הגופני להביא בדיקות ד עדכניות ,א.ק.ג
צילו חזה ובדיקות אחרות בהתא למצב .



צו ! נדרש לצו  6שעות לפני הטיפול  .מותר לשתות מי או תה מסוכר עד שעתיי
לפני הטיפול .חשוב מאד שהקיבה תהיה ריקה לפני הטיפול .קפה אחרו  6שעות לפני
הטיפול .לא ללעוס מסטיק או סוכריה.



לפני תחילת הטיפול תתבקש/י לקרוא טופס המוסר מידע לגבי הטיפול והסיכוני
הכרוכי בו  ,ולחתו עליו לאות הבנה והסכמה.



במידה וחלית בשפעת  /נזלת  /שיעול  /התק אסטמה בימי שלפני הטיפול יש למסור
על כ לרופא/ה המרדימ/ה לפני תחילת הטיפול.



ליווי ! יש לתכנ ליווי ע"י מבוגר אחראי ! לאחר סיו הטיפול לא תורשה לחזור
לבית בנהיגה עצמאית או בתחבורה ציבורית ,יש להעזר במלווה מבוגר.



ילדי עד גיל  ! 18ליווי על ידי אחד או שני ההורי ! נוכחות במרפאה לאור כל
מהל הטיפול.



ביגוד ! יש ללבוש בגדי ונעליי נוחות ולא לוחצות .נא ללבוש חולצה גמישה שנית
להפשיל שרוולי  .כדאי להצטייד בחולצה נוספת ע שרוול ארו או סוודר לזמ
המנוחה שאחרי הטיפול.



עדשות מגע ! לא לבוא ע עדשות מגע אלא ע משקפי ראיה.



תכשיטי ! לא לענוד תכשיטי בזמ הטיפול .



תרופות ! א הנ לוקח/ת תרופות ללב ,לח #ד  ,או אסטמה ! עלי לקחת כרגיל
ביו הטיפול ע מעט מאד מי  ,אלא א קיבלת הוראות אחרות מהרופא
המרדי /המטפל .להשתמש כרגיל במשאפי  .הבא עמ לטיפול את המשאפי שאתה
משתמש בה באופ רגיל.



א עברת מחלת חו )התקררות( כלשהי או מחלה בדרכי נשימה עליונות )כגו א
נזלת ,א סתו ( בשבוע שלפני הטיפול המתוכנ ! עלי להתקשר לרופא
המרדי /המטפל על!מנת לקבל הוראות נוספות.



מדללי ד )כגו אספירי( ! המש  /הפסק לקחת על פי הוראות המרדי  /הרופא
המטפל.



תרופות לסכרת ! יש לקבל הוראות מהרופא המרדי לפני הניתוח לגבי אופ
לקיחה/אי לקיחה של תרופות לסכרת.

הנחיות לאחר הטיפול


רוב המטופלי משתחררי עד שעה מסיו הטיפול.



יש לדאוג למלווה שישהה ע המטופל עד יו המחרת לפחות.



אי לנהוג ביו הטיפול.



רצוי לדאוג מראש למשככי כאבי .



יש להביא בגדי להחלפה.



מומל #להביא שמיכה קלה לזמ הטיפול.



יכולה להופיע עלית חו עד  38.5ב !24השעות אחרי הטיפול.

ד"ר איסרליש ,מרדי

052!6313044

ד"ר אבי ויסמ ,מרדי

050!2061370

ד"ר דניאל ירחי ,מרדימה 054!5406441
ד"ר רות אדרי ,מרדימה

050!2061108

ד"ר ברנרד דה ,מנתח

054!4555155

ד"ר בני רצקי ,מנתח

052!6490091

ד"ר א סופי אטל ,מנתחת 054!7753272

הוראות אלו נועדו להבטיח את בריאות ונוחיות בזמ הטיפול.
הנ מתבקש לקיי את ההוראות בהקפדה רבה!
תודה על שיתו הפעולה ,בהצלחה!
מרפאת מומחי מוריה

