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POUČENÍ PACIENTA 

před a po ošetření v analgosedaci 

 
I. Informace o výkonu: 

Pokud je pro Vás návštěva či ošetření u zubního lékaře stresující, nebo je potřeba provést 

složitější stomatochirurgický zákrok, je možné navodit tzv. řízenou sedaci/analgosedaci. Jedná 

se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny. 

Pacient v průběhu celého výkonu pospává, ale současně adekvátně reaguje na podněty a pokyny 

lékaře. Omezeně vnímá bolest a na průběh výkonu si následně nepamatuje.      

 
II. Důležité informace před a po výkonu: 

Před plánovaným zákrokem v analgosedaci je nutné dodržovat několik instrukcí: 12 hodin 

před zákrokem nekuřte a nepijte alkohol. Nejezte minimálně 6-8 hodin před zákrokem, pití se 

nedoporučuje 6 hodin před plánovaným výkonem. Pokud berete ráno léky, zapijte je pouze 

douškem čisté vody. Před výkonem si vyjměte snímatelnou zubní protézu, kontaktní čočky a 

šperky. K výkonu v analgosedaci je vhodný doprovod další dospělé osoby. Při propuštění 

doprovází pacienta dospělá a poučená osoba. Na výkon se dostavte s předstihem alespoň 

15-20 min. Těsně před výkonem se doporučuje vyprázdnit močový měchýř z důvodu delšího 

setrvání v analgosedaci, na ošetření je vhodné přinést s sebou náhradní oblečení (kalhoty, spodní 

prádlo). 

Po výkonu zůstanete 2–3 hodiny v ordinaci či čekárně pod dohledem anesteziologa nebo 

odborného personálu kliniky pro případ jakýchkoliv komplikací. V den výkonu se nedoporučuje 

řídit motorová vozidla a po dobu dalších 24 hodin se nedoporučuje podávat větší sportovní 

výkony, obsluhovat elektrické přístroje, pracovat ve výškách, činit právně závazná rozhodnutí. 

Několik hodin po analgosedaci budete mít omezenou pozornost a soustředění, proto si na den 

výkonu neplánujte aktivity, které to vyžadují. Po dobu 24 hod po výkonu pacient nemá zůstávat 

bez dohledu dospělé poučené osoby. 

Pacient je oprávněn klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda na základě všech výše uvedených 

informací ošetření v analgosedaci podstoupí. 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 


