
INFORMACIJA KAIP PASIRUOŠTI PLANINIAM DANTŲ GYDYMUI  

BENDRINĖJE NEJAUTROJE (NARKOZĖJE) 

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje vaikams iki 18 metų bendrinėje nejautroje (narkozėje) 

atliekamas planinis  vaikų dantų ėduonies (karieso) gydymas, dantų (išskyrus protinius) šalinimas.  

Odontologai vaikų ligoninėje neatlieka operacinio protinių dantų šalinimo,  bendrinėje nejautroje negydo 

nuolatinių dantų komplikuoto ėduonies (esant pulpitui, periodontitui). Tokios procedūros atliekamos 

specializuotose universitetinėse ligoninėse.  

REGISTRACIJA 

 Registruotis  telefonu    8 650 32 556.  Registracija vykdoma pirmadieniais ir antradieniais  nuo 16 

iki 17 val. bei trečiadieniais,  ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 14 val.  Jei darbuotoja 

negalės atsiliepti,  perskambins Jums vėliau.   

 Virškomplektinių dantų šalinimo procedūrai atlikti bus reikalinga panoraminė žandikaulio rentgeno 

nuotrauka ir dentalinė rentgeno nuotrauka (šias nuotraukas turite atsivežti) bei prieš registruojantis 

procedūrai turite pasikonsultuoti su odontologu dėl procedūros reikalingumo.   

Jei NEGALĖSITE ATVYKTI  kuo skubiau prašome informuoti  telefonu 8 650 32 556.      

 SVARBU  

 Su pacientu privalo atvykti vienas iš tėvų ar globėjų, turintis globą patvirtinančius dokumentus.   

 Pacientas ir lydintis asmuo negali turėti viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimo 

370C ir daugiau, kosulio, apsunkinto kvėpavimo, gerklės skausmo); turi nesirgti kitomis ūminėmis 

ligomis.  

 Planinės operacijos neatliekamos menstruacijų metu. 

 2 savaites iki narkozės vaikas turi būti nesirgęs ir nevartojęs antibiotikų.                               

 Pacientas turi būti švarus, nusimaudęs; nukirptais švariais nelakuotais nagais.  

 Anestezijos metu vaiko skrandis privalo būti tuščias! Pacientas  turi būti nieko nevalgęs ir 

negėręs pieno, sulčių ne mažiau kaip 6 val., motinos pieno nevalgęs ne mažiau kaip 4 val.; negėręs 

vandens ne mažiau kaip 1 val., iki procedūros;  nekramtęs kramtomosios gumos.  

 Jei reikia išgerti lėtinėms ligoms skirtus medikamentus, užgerti  vandeniu ne mažiau nei 1 val. iki 

procedūros pradžios. 

 Visus papuošalus prašome palikti namuose.  

 

ATVYKIMAS 

  Procedūros atlikimo dieną atvykite 108 kabinetą registracijoje nurodytu laiku. Įeikite per Centrinį  

įėjimą, Donelaičio 7, Klaipėda.  

 

Atvykus procedūrai reikia TURĖTI  ŠIUOS DOKUMENTUS:  

 Vaiko asmens tapatybės dokumentą.  

 Elektroninį šeimos gydytojo siuntimą (popierinis siuntimas netinka). Siuntimas galioja 60 dienų. 

Tai reiškia, kad po šeimos gydytojo siuntimo išrašymo per 60 dienų būtina užsiregistruoti dantų 

gydymui bendrinėje nejautroje.  

 Ne senesnių nei 14 kalendorinių dienų bendro kraujo tyrimo, kalio kraujyje tyrimo, kraujo 

krešėjimo tyrimų rezultatus. Tyrimo lapelyje būtinai turi būti nurodytos aparato normos. Tyrimo 

rezultatai turi atitikti normas.  

 Elektrokardiogramą (EKG). 

 Neįgalumą patvirtinantį dokumentą (neįgaliems vaikams).  

 

Daugiau informacijos apie 

anesteziją: 

Lietuvos vaikų chirurgų draugija  
https://vaikuchirurgija.lt/kontaktai 
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