FOLKTANDVÅRDEN

Lustgas – tandbehandling
Nästa gång du kommer till oss på Folktandvården kommer du att få behandling med stöd av lustgas. Lustgas är ett välbeprövat, avslappnande medel, som
helt enkelt gör att du känner dig lugnare och tryggare.
Du kommer att andas in en blandning av lustgas och syrgas genom en mask,
som placeras över näsan. Redan efter några minuter märker du att du blir
lugn och avslappnad. Du är vaken, kan prata och svara på frågor under hela
behandlingen.
Lustgasen ersätter inte bedövningen. Men i och med att den dämpar ångest
och oro bidrar lustgasen till att det känns mindre när du får bedövningen.
Även andra behandlingsmoment som kan upplevas obehagliga blir lättare att
acceptera. Du känner dig avspänd.

OBS!
Tänk på att inte äta 4 timmar före och inte dricka 2 timmar före din
behandling.
Lindring förkylning kan avhjälpas med näsdroppar, men vid kraftig
förkylning kan det vara bättre att välja ett annat behandlingstillfälle.
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Effekten av lustgas upphör praktiskt taget helt ca 30 minuter efter avslutad
behandling.

FOLKTANDVÅRDEN

Nitrous oxide
– dental treatments
The next time you visit us at the Public Dental Service, your
treatment will be eased by the use of nitrous oxide (laughing gas). Nitrous
oxide is a proven, safe treatment, which simply makes you feel calmer and
more secure.
You will breathe in a mixture of nitrous oxide and oxygen
through a mask placed over your nose. After just a few minutes you’ll begin
to feel calm and relaxed. You will still be awake and able to talk and answer
questions throughout the procedure.
Nitrous oxide is not a replacement for anaesthetics. But because it quells
anxiety and worry, it makes the anaesthetic even more effective.
It also makes it easier to accept other aspects of the treatment that you might
otherwise find unpleasant – you simply feel relaxed.

Note:
Remember not to eat 4 hours before, or drink 2 hours before your
treatment.
If you have a mild cold, you can use a nasal spray before treatment,
but if you have a severe cold it’s better to reschedule your appointment.
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The effects of nitrous oxide fade away more or less completely 30 minutes
after the treatment ends.

