التخدير الموضعي عند األطفال

• ّ
إن أي إحساس بسٌط باأللم سٌؤدي إلى امتناع الطفل عن إتمام عملٌة المعالجة ،فالبالػ
ٌمتلن محاكمة عملٌة تمكّنه من تح ّمل األلم ضمن العٌادة بٌنما ال ٌمتلن الطفل تلن
المحاكمة .لذلن ٌجب أن نموم بتخدٌر كل طفل لبل البدء بالمعالجة السنٌة.
• نعنً بالتخدٌر الموضعً زوال الحس الموضعً فً بعض المناطك الوجھٌة الفكٌة
والفموٌة لفترة محدودة من الزمن حتى ٌت ّمكن طبٌب األسنان من المٌام باإلجراءات
العالجٌة المطلوبة بدون ألم مع المحافظة على حٌوٌة الجسم وفٌزٌولوجٌته ،ونؤكد على
المحافظة على حٌوٌة الجسم ووعً المرٌض واستجابته للتعلٌمات وھذا ما ٌمٌّزه عن
التخدٌر العام.

• فً حال كان النخر صغٌرا ً جدا (ًبحجم رأس الدبوس)
• فهل ٌحتاج إلى تخدٌر؟  ...نعم دائما ً وذلك لسببٌن
 .1سبب تشرٌحً خاصب األسنان المؤلتة:
 .2الحجرة اللبٌة كبٌرة ولد ٌنفذ النخر مباشرة إلى اللب· .
 .3النفوذٌة العالٌة لأللنٌة العاجٌة فإحساس األلم ٌنتمل بنسبة أكبر· .
 .4التوعٌة الدموٌة الؽزٌرة وبالتالً التعصٌب أكبر واأللم أكبر· .
 .5الشكل الھرمً للنخر ،نمطة تبدو صؽٌرة ولكنھا رأس الھرم للنخر ·
 .6إن أي احساس ألمً بسٌط للطفل ٌؤدي لرفضه اتمام المعالجة

المتطلبات المثالية للمخدر الموضعي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أن تكون فعالٌة التخدٌر كاملة.
أن ال ٌؤدي إلى ردود فعل تحسسٌة.
أن ٌكون مستمر ولابل للتحول ضمن الجسم.
أن ٌكون عمٌما وال ٌكون وسٌلة لنمل األمراض.
أن تكون سمٌته الموضعٌة منخفضة.
أال ٌكون مھٌجا لألنسجة.
أال ٌؤدي إلى تؽٌٌر دابم فً بنٌة العصب.
أن ٌمتلن سمٌة جھازٌة منخفضة.
أن ٌكون لابال لالرتشاح.

بنية ومكونات المخدر الموضعي
• عناصر أساسٌة
• سلسلة ھٌدروكربوسٌلٌة متوسطة إما استر • إما أمٌد
• جزء مابً أمٌنً و جزء شحمً
• المبٌفكابٌن:
• ھً المادة المفضلة فً طب أسنان األطفال نتٌجة الدراسات واألبحاث المختلفة.

مكىنات انمخذر انمىضعً
•
•
•
•
•
•

مادة المخدر الموضعً (االرتٌكابٌن ،اللٌدوكابٌن المبٌفكابٌن وؼٌرھا)..
الممبض الوعابً الموجود.
مضادات األكسدة.
مواد حافظة.
مضادات فطور.
سواغ ٌحمل كل ھذه المواد.

انهٍذوكائٍن
• مخدر موضعً ٌستملب فً الكبد مع سمٌة لوٌة· .
• ٌ -بدأ تأثٌره بعد (  )3 · 2دلابك.
• تركٌزه الفعال  2 %والجرعة المصوى  4.4ملػ\كػ دون أن تتجاوز  300ملػ· ،
• وجاءت الجرعة المصوى نتٌجة الدراسات المختلفة لمعرفة الجرعة الدوابٌة المناسبة· .
• أشكالھا الدوابٌة· :
• 2% .مخدر بدون ممبض وعابً %2 .مع أبنفٌرٌن 1/50000
أو  1 \100000.أبنفرٌن

أمىر ٌجب مراعاجها
نؤكّد على العمل على الطفل بوضعٌة االستلماء أو نصؾ االستلماء ،وھً الوضعٌة المرٌحة
للعمل.
 ھنان ناحٌة مھمة وخاصة عند العمل على الفن السفلً وھً ّأن الضؽط على الفن السفلً
لألسفل ٌكون ٌؤدي للضؽط على المصبة الھوابٌة ،ولد وردت حالة فً األدب الطبً ذكرت
أنھا نتٌجة الضؽط على الفن والمصبة أدت إلى وفاة المرٌض.
 ٌجب أن ٌكون الفم مفتوحا بشكل واسع للسماح برؤٌة أفضل وھً من األمور صعبةالتحمٌك عند األطفال لذا نموم بتطبٌك الحاجز المطاطً بكل المعالجات السنٌة عند األطفال.

مالحظات حىل انحخذٌر
ٌجب استخدام ابرة حمن جٌدة  ،والتأكٌد على استبدالھا عند دخول لطرات دم بداخلھا لبل البدء كً ال
تنسد
وتمنع خروج المادة المخدرة.
إجراء اختبار تدفك المخدر من اإلبرة لبل التخدٌر وھً أمر ھام بطب األسنان عامة وطب أسنان
األطفال بشكل خاص.
اتجاه شطب اإلبرة ٌجب أن ٌكون باتجاه العظم .ال تستخدم األمبولة نفسھا عند أكثر من مرٌض.
تخزٌن أمبوالت التخدٌر بدرجة حرارة الؽرفة حتى ال تفسد.
ال تدفا األمبوالت لبل استخدامھا فٌكفً وضعھا فً راحة الٌد.
حرارة األمبولة ھامة جدا أثناء الحمن فإذا كانت باردة جدا ستسبب ألم و تخرٌش عند الطفل.
فحص السدادة الخلفٌة بدلة واالنتباه إلى عدم وجود فماعات كً ال تدخل صمامة ھوابٌة أثناء الحمن
والتأكد من تارٌخ الصالحٌة.

مراحم انحخذٌر:
التخدٌر الموضعً السطحً:
أساسً فً طب أسنان األطفال من أجل تھٌبة الطفل الستمبال اإلبرة ،وھو وسٌلة للتخفٌؾ
من اإلزعاج الذي ٌترافك مع إدخال اإلبرة ،وھو ٌتواجد بأشكال مختلفة :جل ،سابل ،ارذاذ
أو مرھم ،وبنكھات مختلفة أٌضا‘ وٌعد الجل والمرھم األكثر مالبمة ألنھما ٌعطٌان شكل
مركز من المخدر موضعٌا.
لتطبٌك المخدر الموضعً السطحً نجفؾ المنطمة المراد تخدٌرھا · بشكل جٌد ،ثم نطبك
المخدر الموضعً بواسطة نكاشة أذن" أو " كرٌة لطنٌة صؽٌرة جدا" لمدة  30ثانٌة.

التواصل مع المرٌض :من المھم االبتعاد عن الكالم المتضمن لأللم واإلزعاج أثناء المعالجة
السنٌة للطفل ،ولد نستبدل ذلن :ب " رح خلً السن ٌنام أو " رح ننفخ بالون حلو".
الصدق أمر مھم جدا فً التعامل مع الطفل ،فال نموم بوعد الطفل بالحلوٌات ّ
ألن طبٌب
األسنان ال ٌجب أن ٌمدم الحلوٌات للطفل لكً ال نشجع على التناول الخاطا لھا خارج
أولات الطعام .

االعحماد عهى مبذأ جشحٍث االنحباه عبر:
•
•
•
•
•
•

وجود شاشة تلفاز تعرض برامج الكرتون.
استخدام سماعات.
حدٌثا تم استخدام نظارات لھا تأثٌرٌن:
تخفٌؾ ولع العمل على الطفل.
عرض فلم لصٌر ثالثً األبعادٌ ،ساعد على تشتٌت االنتباه.
طرح اسبلة جوابھا نعم وال ..على الطفل (بتحب المدرسة؟.)..

•
•
•
•
•
•
•
•
•

مماربة المفردات وجعلھا بسٌطة ٌفھمھا الطفل:
فال نخبره أننا سنخدره لٌدوكائٌن  %2مع أبنفرٌن بل عوضا ً عن ذلك
" سوف أضع لك عصٌرا ً على السن حتى ٌنام .
نظر اإلبرة ٌجب أال تتم مشاھدته أبدا ·:
نحاول جعل اإلبرة خلف المرٌض عند بدء العمل.
الطفل فً الفئة العمرٌة األكبر ذكً وذو شخصٌة قوٌة،
لن ٌسمح بإدخال أي شًء إلى فمه دون رؤٌتها واالستفسار
عنها ،لذا ٌمكن أن نجعله ٌرى اإلبرة وھً مغلقة.
عدم إغالق األنف لفتح فم الطفل.

• مھما كان الطبٌب مزعوجا ٌجب أن ٌكون وجھه بشوش ال ٌظھر أي تجھم أو ؼضب،
وذلن ّ
ألن ؼضب الطبٌب ٌعطً الطفل لوة لٌصبح المسٌطر ،ولؽة الجسد مھمة أثناء
معالجة الطفل.
• مرحلة الحمن أصعب مرحلة على الطفل ،واإلبرة ھً أكثر ما ٌخافه الطفل فً العٌادة،
وإنجاز ھذه ·الخطوة بشكل جٌد ٌضمن إنجاز بمٌة الخطوات بشكل مرٌح دون إزعاج أو
ألم
• من المھم أال نطلب من الطفل إؼماض عٌنٌه ،فطبٌب األسنان ٌجب أن ٌكون منطمٌا فً
التعامل مع الطفل.

توصيات التخدير الموضعي:
• االنتباه من السمٌة واستعمال الجرعة اآلمنة.
• الجرعة اآلمنة ٌتم حسابھا حسب وزن المرٌض.
• ممدار الجرعة اآلمنة 4.4 mg/kg .للٌدوكابٌن
• مثال لحساب الجرعة األمنة:
• سعة األمبولة ،تحوي  ،ml 1.8تحوي  2 %لٌدوكابٌن أي 20 mg\ml
• أي ّ
أن األمبولة الواحدة تحوي من اللٌدوكابٌن اي  36 =20 × 1.8ملػ
• · حٌث الجرعة اآلمنة من الٌٌدوكابٌن  4.4لكل كػ) .بالنسبة لطفل وزنه
• ).79 Mg = 4.4 ×18 : (18 Kg
• لحساب سعة االمبوالت 2.2 = 36 ÷ 79 .امبولة

أنىاع انحخذٌر:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تخدٌر الفن السفلً :التخدٌر الناحً
مٌزته :وخزة واحدة لتخدٌر نصؾ المنطمة الفموٌة.
المناطك التشرٌحٌة المشاھدة:
الحافة األمامٌة للرأد.
الثلم المنماري.
المٌزابة الفكٌة.
الخط المنحرؾ الظاھر.
الخط المنحرؾ الباطن.
وھدة المناة السنٌة السفلٌة.
الوسادة الدھلٌزٌة :المسافة بٌن السطح الوحشً للعضلة الجناحٌة األنسٌة مع السطح األنسً
للرأد.

طرٌقة جخذٌر انفك انسفهً:

مستوى ثمبة الفن السفلً عند األطفال منخفض عنھا عند البالؽٌن ·
حٌث أنه ٌأخذ شكال مستمٌما عند البالؽٌن ،لذا نضطر إلى تخفٌض
اإلبرة تخفٌضا بسٌطا للوصول إلى فوھة المناة السفلٌة.
مستوى إطباق األسنان المؤلتة ٌكون أخفض من فوھة المناة الفكٌة السفلٌة ،لذا ٌجب أن
تكون الحمنة أكثر خلفٌة وأكثر انخفاضا.
شد الخد وإبعاده أمر مھم جدا عن طرٌك إدخال المرآة ضمن الفم· .
نالحظ وجود خطٌن أبٌضٌن واضحٌن جدا كمثلث وھو المكان حمن اإلبرة· .
ندخل المحمنة من المنطمة الممابلة بٌن الرحتٌن المؤلتتٌن ·
ننتبه إلى كون شطب اإلبرة باتجاه العظم ،وٌوجه رأس اإلبرة ·
بٌن الرحى األولى والثانٌة الممابلة ،مع استعمال تمنٌة تشتٌت االنتباه ،وأن نكون واثمٌن
بعملنا فً كل مراحل العمل.

• فً البداٌة نحمن كمٌة بسٌطة من المخدر وذلن الختبار الحساسٌة ولتخفٌؾ األلم على
المرٌض ،نتابع إدخال اإلبرة مسافة  15ملم "وھً تختلؾ من طفل آلخر حسب العمر
• وحسب زاوٌة الفن" حتى نصل إلى العظم ثم نعود للوراء  1مم كً ال نكون بتماس مباشر
مع وعاء دموي بالتالً نحافظ على مبدأي الدخول السرٌع لالبرة والحمن البطًء.
• نتجنب إدخال األصابع داخل فم المرٌض كما نتجنب االستناد على المرٌض.

عالمات حذوخ انحخذٌر:
•  )1تنمٌل بالشفة السفلٌة.
•  )2شعور بخدر باللسان فً حال تخدٌر العصب اللسانً.
•  )3عدم الشعور باأللم أثناء المعالجة.

نحخذٌر انعصب انهسانً:
ٌتم تخدٌر العصب اللسانً بالحمن بعد الرجوع  5ملم عند االصطدام بالعظم.
لتخدٌر العصب اللسانً طرٌمتان؛ إما نموم بحمن المادة المخدرة أثناء الدخول ،أو نموم بحمن المادة
المخدرة أثناء الخروج وٌفضل الحمن أثناء الخروج للتأكد من االصطدام بالعظم والرجوع بممدار 1ملم
لتخدٌر العصب السنخً السفلً ،ثم بالرجوع  5ملم وحمن المادة المخدرة.
فً حال تخدٌر طفل واستمرار األلم فنكون أمام حلٌن:
إما أن الطفل مدلل وٌصطنع األلم أو أنه ٌتألم بالفعل!.
للتمٌٌز بٌن الحالتٌن نموم بفحص اللثة بالمسبر للتأكد من وجود األلم ،وذلن بوضع المسبر على بعد 1
ملم من اللثة ونموم بسؤال الطفل عن األلم ففً حال أجاب بنعم فالطفل ٌصطنع األلم .أما فً حال
أجاب بالنفً فلدى الطفل إحساس صحٌح باأللم ،والخطوة التالٌة بھذه الحالة تكون بالضؽط على اللثة
فإذا أبدى الطفل شعور باأللم ٌكون عندھا صادق ومتألم بالفعل ،أما إذا لم ٌبد شعور باأللم فمن الممكن
أن ٌكون التخدٌر وصل للنسج الرخوة ولم ٌصل للنسج السنٌة بعد.

فشم انحخذٌر
من الممكن أن ٌكون سببه:
 )1إدخال الحمنة بشكل خاطا:
بحٌث ٌجب أن تكون مابلة للٌال وأخفض من مستوى إطباق األرحاء المؤلتة.
 )2وضع المحلول المخدر لبل العظم بمسافة ؼٌر كافٌة.
 )3للسن تعصٌب إضافً (وھً للٌلة عند األطفال لكنھا موجودة)
مثال عن التعصٌب اإلضافًٌ :وجد العصب الضرسً الالمً بمنطمة المواطع المركزٌة،
وبمنطمة األرحاء السفلٌة وخاصة الرحى األولى ،وزاوٌة الفن ،والفروع الحسٌة للضفٌرة
الرلبٌة ،ففً حال تألم المرٌض بعد التخدٌر نلجأ للتخدٌر باالرتشاح بمكان العمل للتأكد
من عدم وجود تعصٌب حسً إضافً.

جخذٌر انفك انعهىي:
وھو أسھل نسبٌا· .
عظم الفن العلوي ھو عظم إسفنجً· .
التخدٌر باالرتشاح ٌطبك بشكل روتٌنً ضمن تخدٌر األسنان المؤلتة ،ولد ٌكون كافً فً
العمل (محافظة ،بتر لب،)..
ولكن من المطلوب العمل تحت الحاجز المطاطً فٌجب تخدٌر لبة الحنن من أجل المشبن
وعندھا نموم بالتخدٌر الموضعً من الناحٌتٌن الدھلٌزٌة واللسانٌة.
النماط التشرٌحٌة الواجب رؤٌتھا· :
 )1المٌزاب الدھلٌزي.
 )2تاج السن المراد تخدٌرھا.
 )3محٌط جذر السن المراد تخدٌرھا.

طرٌقة جخذٌر انفك انعهىي
نجفؾ مكان التخدٌر ،باستعمال سٌرنػ الھواء ،وعند استعماله ٌموم الطبٌب بوضعه على
ٌده أوال،
ثم على ٌد الطفل ثم داخل فمه ،لٌطمبن الطفل.
نموم بتطبٌك المخدر السطحً لمدة  30ثانٌة· .
ٌتم إنجازه بسحب الشفاه والخد لألسفل فوق اإلبرة وٌجب أال ٌكون الشد مزعج للطفل.
ٌجرى التدلٌن بشكل دابري لٌتم ارتشاح المادة المخدرة.

انحقنة انرباطٍة
فً حال فشل التخدٌر الناحً والتخدٌر االرتشاحً ،نلجأ للحلول كالحمنة الرباطٌة حٌث نضع اإلبرة
فً المٌزاب اللثوي على السطح األنسً للسن ،و فً األسنان متعددة الجذور نحمن من األنسً
ومن الوحشً ،ونالحظ وجود مماومة أثناء الحمن.
ٌتم حمن كمٌة بسٌطة من المحلول المخدر· .
لحمنة الرباط محمنة خاصة تكون على شكل مسدس.
ٌمكن استعمال محمنة عادٌة وحمنھا ضمن الرباط· .
مساوئ الطرٌمة :المحمنة على مرأى الطفل ،فٌمكن أن تسبب توتر وخوؾ لدى الطفل ،كما أن
شكل المحمنة مخٌؾ للطفل.
محاسنھا:
  )1طرٌمة سرٌعة وسھلة تؤمن تخدٌر لبً لمدة  45 - 30دلٌمة،حٌث ٌجب أال تتجاوز جلسة العمل  30دلٌمة وباألكثر  45دلٌمة.
 -2مفٌدة لألطفال الصؽار والمعالٌن والذٌن لدٌھم اضطرابات نزفٌة.

انحقن داخم انهب
نلجأ لھذه الطرٌمة عند فشل التخدٌر الناحً ،ووجود انكشاؾ لبً ،فٌتم عندھا التخدٌر
بالحمن ضمن اللب ،فٌصبح المحلول المخدر على تماس مباشر مع األنسجة العصبٌة
المسببة لأللم.
تؤمن تخدٌر عمٌك أثناء المعالجة اللبٌة· .
سٌبتھا :مؤلمة فً البداٌة ،لكن المخدر ٌأخذ مفعوله بسرعة وٌؤمن راحة أثناء العمل..

اخحالطات انحخذٌر انمىضعً
 -1ردود فعل تحسسٌة عند األطفال ،حٌث ٌزٌد التحسس بزٌادة عدد األمبوالت ،لذلن ٌجب التأكٌد على
الجرعة اآلمنة التً أشرنا إلٌھا فً المحاضرة.
 )2رض النسج الرخوة؛ وتشاھد خاصة على الشفة السفلٌة وٌمكن أن تشاھد على الشفة العلوٌة ،فبعد
االنتھاء من العمل السنً تكون منطمة العمل فالدة الحس لمدة ساعة أو أكثر مما ٌعرضھا للعض من ؼٌر
وعً  ،لذلن ٌجب تنبٌه األھل لضرورة مرالبة الطفل ومنعه من العض على شفته المخدرة.
تدبٌر الحالة:
تنبٌه األھل ومرالبة الطفل.
من الممكن وضع لفافة لطنٌة على الشفة وإزالتھا عند الوصول للمنزل.
عكس المخدر الموضعً:
 ،فإذا تم  ،ھنان مادة جدٌدة تدعى  DMتستعمل لعكس عمل المخدر الموضعً
إعطاء الطفل أمبولة كاملة لتخدٌر الفن السفلًٌ ،تم إعطاء نفس الكمٌة المستعملة فً التخدٌر (بعد انتھاء
المعالجة) من المادة العاكسة لعمل المخدر ،فنضمن عندھا خروج المرٌض بسالم بعد زوال التخدٌر.
 )3كسر اإلبرة ،لذلن ٌجب العمل بثمة وروٌة.
عند االنتھاء من التخدٌر ٌجب إعادة ؼطاء اإلبرة ،ورمً اإلبرة فً المكان المخصص.

