
„Advance csomag”. Éber szedációhoz 
javasolt terápiás csomag tartalma.

A mindennapos fogászati gyakorlatban, mind gyakrabban merül fel a betegek részértől, az általános anesz-
téziában történő fogászati kezelés igénye. Az esetek túlnyomó többségében, a kérés teljesítése indokolat-
lan, hiszen a manapság használatos lokális anesztetikumokkal igen jó fájdalomcsillapítást, érzéstelenítést 
tudunk elérni. Azonban vannak olyan esetek, amikor az általános érzéstelenítés egy speciális változata, az 
éber szedálás javallt. Jellemzői: a beteg részéről külső ingerekre adott adekvát válasz, tudatállapot enyhén 
befolyásolt, szabad légutak, általában kielégítő spontán légzés, cardiovascularis rendszer nem vagy csak 
minimálisan érintett.
Ehhez kínáljuk Livopan gyógyszergázunkat, mely 50-50% oxigén és dinitrogén-oxid keveréke és „advance 
csomagunkat” mely egy a terápiás eszközöket tartalmazó induló készlet. A fogorvosi gyakorlatban alapve-
tően két célra szokás a Livopant használni. A beavatkozást megelőzően a beteg szorongásoldására és az első 
injekció okozta fájdalom csillapítására, illetve a teljes fogorvosi beavatkozás ideje alatt szorongásoldásra és 
fájdalomcsillapításra kiegészítő gyógyszerként, esetenként önmagában. „Advance csomagunkat” kifejezet-
ten az éber szedációhoz állítottuk össze. Költség-hatékony módon tartalmazza a gyógyszert (gázok), az ada-
goláshoz szükséges eszközöket, a beteg kényelmét szolgáló különféle orrmaszkokat (egyszer használatosak 
és sterilezhetőek egyaránt), a palackok és eszközök biztonságos tárolására szolgáló kocsit, mely átgondolt 
kivitelezésével támogatja az Ön rendelőjének színvonalas megjelenését. Alkalmazásának indikációi lehet-
nek a tűktől vagy éles eszközöktől való félelem, fokozott hányási reflex, a fogorvostól való félelem, nehezen 
kontrolálható fóbiák vagy szorongások.

Az alábbi eszközök kerülnek átadásra, melyek a Linde tulajdonában maradnak.
1 db  A palackok biztonságos tárolására szolgáló kocsi. Az éppen nem használatban levő eszközök tárolá-

sára zárható szekrénnyel, befékezhető kerékkel rendelkezik.
1 db 10 l-es LIVOPAN palack
1 db 2 l-es LIV oxigén palack
1 db  Demand szelep 3 m-es tömlővel, 

gázspecifikus csatlakozóval.

Általános

Bérbe adott eszközök
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Az „Advance csomag” választása esetén az induló költség tartalmazza az első gáztöltetek árát (ld. árlista). 
A későbbiekben, a kiürülő palackok cseréje során kerül a gáz számlázásra.
1 db 10 l-es Livopan töltet (50% O2 + 50% N2O; 2800 liter, 170 bar)
1 db 2 l-es LIV palackos oxigén töltet (400 liter; 200 bar)

Az „Advance csomag” részét képezik az alábbi eszközök is, melyek az induló költségek megfizetését köve-
tően kerülnek átadásra és a felhasználó birtokába kerülnek.
10 db Csutora szűrővel
  5 db Arcmaszk szűrővel
  2 db Klip
  2 db  Szimpla csöves fogorvosi szett, 2 l-es balonnal

Az orrmaszkok esetén két féle készletből lehet választani, opcionálisan. Vagy 1-1 készlet „A” és „B” vagy 
2 db „A” készlet vagy 2 db „B” készlet.
„A” készlet autoklávozható orrmaszkok
 (1–1 db S, M, L méretű maszk)
„B” készlet egyszer használatos illatosított orrmaszkok
 (8 – 8 db S, M, L méretű)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fogorvosi beavatkozás során alkalmazott éber szedáláció személyi és tár-
gyi feltételeit a „60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről” szabályozza!
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