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Tandverzorging onder lachgas / zuurstof sedatie

Lachgas/zuurstof sedatie zorgt voor een vermindering van de angst, heeft een
kalmerend effect en verbetert de medewerking.

Voorbereiding :
- Tijdens het vooronderzoek wordt steeds gevraagd naar de gezondheidstoestand,
de huidige medicatie en (mogelijke) allergieën. Op basis van de antwoorden
hierop kan beoordeeld worden of er medische of andere tegenindicaties voor
lachgas/zuurstofsedatie zijn.
- Op de dag van de ingreep wordt de huidige gezondheidstoestand nog eens
overlopen.
- De patiënt moet niet nuchter zijn voor de ingreep, nochtans gelden volgende
richtlijnen :
Tot 6 uur voor ingreep mag gewoon gegeten worden. Een lichte maaltijd (bv
toast met confituur) en het drinken van heldere dranken is toegestaan tot
2 uur voor de behandeling. Vanaf 2 uur voor behandeling wordt niet meer
gegeten.
- De tandarts komt de patiënt steeds zelf halen in de wachtruimte zodat kennis kan
gemaakt worden voor de start van de behandeling. Eén begeleider mag aanwezig
zijn tijdens de verzorging.

Behandeling :
Het lachgas/zuurstof mengsel wordt toegediend via een neusmaskertje waarbij
gezorgd wordt voor een rustige aanpak.
Tijdens de behandeling zal de patiënt licht gesedeerd zijn maar blijft bewust. Op die
manier proberen we om de patiënt te laten wennen aan de tandheelkundige
behandeling en deze aanvaardbaar te maken. Het is de bedoeling dat de patiënt na
verloop van tijd (terug) kan behandeld worden aan de stoel (dus zonder
lachgassedatie).
Locale verdoving blijft in de meeste gevallen noodzakelijk waardoor het meestal niet
mogelijk is om behandelingen in verschillende delen van de mond in één enkele
zittijd af te werken.
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Bijkomende effecten :
De lachgas / zuurstofsedatie wordt over het algemeen goed verdragen.
Bijkomende effecten kunnen zijn : lichte tintelingen en / of zwaar gevoel in armen en
benen, goed gevoel (euforie), duizeligheid of slaperigheid. In uitzonderlijke gevallen
kan misselijkheid optreden.
Al deze neveneffecten verdwijnen meestal snel na stopzetten van de behandeling.

Na de behandeling :
De patiënt kan na een kwartier de praktijk verlaten wanneer hij zich weer “street-fit”
voelt.

Mislukken van de behandeling en mogelijke alternatieven :
Behandeling onder lachgassedatie kan mislukken wanneer de patiënt te angstig is,
te weinig medewerking vertoont of het masker niet aanvaardt. Wanneer de patiënt
verkouden is kan er onvoldoende door de neus geademd worden en kan de sedatie
onvoldoende zijn.
Soms is de tandheelkundige behandeling te uitgebreid of te ingrijpend voor de
lachgassedatie. In al deze gevallen kan het nodig zijn om de behandeling uit te
stellen of over te schakelen naar een andere behandelingsmethode (bv verzorging
onder lachgas / zuurstof met premedicatie of onder algemene verdoving.)

Contact :
Indien U belet bent de dag van de ingreep of indien U andere vragen heeft gelieve
contact op te nemen met de praktijk op het nummer 02/360 13 42.
Indien de patiënt ziek of verkouden is de dag van de ingreep : contact opnemen met
de praktijk.
Indien er zich problemen zouden voordoen na de behandeling : via de tandarts van
wacht (in weekend) of op het nummer van de praktijk.

