
Lapse nimi: Lapse vanus: 

Lapse isikukood: Kehakaal:                       Pikkus: 

Lapsevanema nimi: Telefoninumber: 

 

Planeeritav hambaravi protseduur: 

 

Protseduuri eeldatav kestus: 

Palume vastata Teil järgnevatele küsimustele, et valida Teie lapsele sobivaim ja ohutuim narkoosimeetod. 

Kas Teie lapsel on esinenud allergiat? Mille vastu? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kas Teie last on opereeritud üldnarkoosis? Palun nimetage, milliseid operatsioone on talle tehtud? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kas Teie lapsel on kunagi esinenud probleeme seoses narkoosiga? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kas Teie laps põeb mõnda kroonilist haigust? Milliseid? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kas Teie laps kasutab pidevalt ravimeid? Milliseid? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Palun teavitage meid, kui Teie lapsel on erivajadusi: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Oluline info, mida soovite lisada lapse tervise kohta: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Narkoos ehk üldanesteesia lülitab välja teadvuse ja valutundlikkuse kogu kehas. Narkoosi viib LiiDental 

Hambaravis läbi anestesioloog ehk narkoosiarst koos narkoosiõega, kasutades selleks tänapäevaseid 

anesteesiameetodeid. 

Soovime, et narkoosi alustamine oleks teie lapsele pingevaba ega põhjustaks talle ärevust. Selleks 

manustame kõigepealt lapsele nina kaudu rahustava toimega ravimit, mille toime saabub ligikaudu 10 



minuti jooksul. Narkoosi alustamiseks hingab laps läbi spetsiaalse maski narkoosigaasi, misjärel jääb ta 

mõne minuti jooksul „magama“. Seejärel asetame käele pehme plastmassist veenikanüüli ja manustame 

selle kaudu narkoosiks vajalikud ravimid. Peale uinumist asetame lapse hingamisteedesse kas suu või nina 

kaudu spetsiaalse hingamistoru ehk intubatsioonitoru. Selle kaudu hingab laps hingamisaparaadi abil 

narkoosi ajal hapniku ja narkoosigaasi segu. Anesteesia ajal jälgime pidevalt teie lapse seisundit, sealhulgas 

narkoosi sügavust, hingamist ja südametegevust. 

 
Lapsevanem saab olla lapse juures kuni „magama“ jäämiseni. Uuesti saate kokku pärast narkoosist ärkamist 

ärkamistoas. Ärgates võib laps olla uimane ja segaduses, mõnikord ka rahutu. Ärkamine võtab ligikaudu ühe 

tunni. Lapse lubame koju, kui tal ei esine uimasust, valu ega iiveldustunnet või teisi probleeme. 

 Kuigi üldnarkoos on tänapäeval küllaltki ohutu, hõlmavad kõik meditsiinilised protseduurid   endas 

teatud riske. Üldnarkoosi võimalikud kõrvaltoimed ja tüsistused on: 

• Sülje, maosisu või muude sekreetide sattumine hingamisteedesse, mis võib põhjustada 

kopsukahjustuse. 

• Iiveldus ja oksendamine 

• Allergiline reaktsioon ravimitele või muudele vahenditele 

• Valu, punetus, verevalum ja põletik ravimi süstekohas 

• Asendist tingitud surve lihastele ja sellest tulenev tuimus või valu 

• Silmade kuivamine 

• Larüngospasm ehk kõrikramp 

• Hammaste vigastus intubatsioonitoru asetamisel 

• Harvadel juhtudel võib esineda ärkvelolekut narkoosi ajal 

• Eluohtlikud tüsistused on üliharuldased. Nendeks võivad olla südameseiskus, hingamisseiskus, 

suurte veresoonte trombid, ajukahjustus, maliigne hüpertermia, anafülaktiline reaktsioon jt. 

• Esineda võivad ettenägematud ja eelnevalt mitte mainitud kõrvaltoimed ning tüsistused 

LiiDental Hambaravi rakendab tavapäraseid tõenduspõhiseid meetmeid, et kõrvaltoimet ennetada ja 

vajadusel ravida. 

  



• Palume teil tulla narkoosis hambaravile ligikaudu 15 minutit enne planeeritud aega, et lapsel oleks 
võimalik uue keskkonnaga harjuda. Selle aja saate oodata hubases ooteruumis. 

• Tüsistuste ärahoidmiseks peab viimasest söömisest olema möödas vähemalt 6 tundi ja väheses 
koguses vee joomisest 2 tundi. Toit võib anesteesia ajal sattuda hingamisteedesse ja kahjustada 
lapse kopse. 

• Pange lapsele selga mugavad riided. Enne protseduuri algust käige lapsega tualetis. Võtke kaasa 
vahetusrõivad juhuks, kui riided peaksid protseduuri käigus määrduma. 

• Anesteesiale tulles ei tohi laps põdeda palavikuga haigust, sealhulgas köha ega nohu. Viimasest 
haigestumisest peab olema möödas vähemalt 7 päeva. 

 
 

Palume teil allkirjaga kinnitada, et 
 

- teil on õigus anda lapse eest nõusolek tervishoiuteenuse osutamiseks; 
 

- te täitsite tervist puudutava küsitluse lehe ise koos lapse abiga, tutvusite siinoleva juhendiga ning 
kohustute koos lapsega kõiki punkte täitma; 

 

- esitatud andmed on õiged; 
 

- te saate aru anesteesiameetodi olemusest ja olete teadlik võimalikest riskiteguritest ja tüsistustest; 
 

- te nõustuste siin kirjeldatud tervishoiuteenuse osutamise ja arsti poolt valitud tuimastusmeetodiga; 
 

- LiiDental Hambaravil õigus tutvuda Digiloos olevate terviseandmetega; 
 

- LiiDental Hambaravil on õigus lapse ohutuse huvides vajadusel protseduur ära jätta või edasi lükata; 
 

- teile on selgitatud ja te olete arusaanud, et osutatavat tervishoiuteenust on võimalik osutada ka 
narkoosita, kuid soovite riskiteguritest ja võimalikest tüsistustest hoolimata narkoosi 

 

 
 
 
 

 
Lapsevanema märkused või erisoovid: 
 
 
 
 
 
 
Lapsevanema allkiri:                                                                            Arsti allkiri 
 
 
 
 
Kuupäev: 

 

 

 



 


