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بعد از کشیدن دندان ها
و علمیات
بعد ازکشیدن یک دندان یا انجام دادن یک علمیات
دیگر در دهن،نکاتی وجود دارد که باید آنها را به
خاطر داشته باشید.
•

قبل از آن که بی حسی خاتمه یابد از آب
کشیدن دهن،خوردن چیزی و یا سگرت
کشیدن خودداری کنید .حداقل یک ساعت
صبر کنید.

•

در جریان یک ساعت بعد از علمیات محل
زخم را مستقیما َ بُرس نکنید .در غیر آن
میتوانید مانند همیشه بُرس نمایید.

•

از مکیدن زخم یا لمس نمودن آن با زبان
خودداری کنید! چیزی را داخل زخم نکنید
حتی اگر چنین نیز احساس شود که گویا
چیزی در داخل آن گیر مانده است.

مشکالت بعدی
خونریزی :معموالَ زخم همیشه بعد از تداوی
اندکی خونریزی میکند .این یک موضوع کامالَ
نورمال بوده و اصالَ قابل تشویش نمی باشد .در
صورتی که خونریزی طول بکشد ،تا زمان متوقف
شدن آن میتوانید از همان (بنداژ/باند زخم بندی)
که از ما بدست آورده اید،استفاده نمایید .بنداژ/باند
زخم بندی را با آب شیرگرم مرطوب ساخته و آن
را برای مدت تقریبا َ  15دقیقه زیر دندان بگیرید.

پندیدگی/ورم :بعضا َ وجود از طریق ورم نمودن
ساحۀ زخم،از خود عکس العمل نشان میدهد .این
موضوع میتواند باز نمودن دهن را اندکی بیشتر
از حد معمول مشکل سازد .پندیدگی/تورم و مشکل
باز نمودن دهن به تدریج بهتر خواهد شد و به کلی
از بین خواهد رفت.
درد :این امکان وجود دارد که شما احساس درد
نموده و دهن تان برای چند روز درد داشته باشد.
این درد به تدریج کاهش خواهد یافت .در صورت
نیاز میتوانید درد را با تابلیت های ضد درد تسکین
بدهید.
با ما تماس بگیرید:
• در صورتی که خونریزی قطع نشود یا اگر
خونریزی بعد از یک مدت دوباره آغاز گردد.
• اگر پندیدگی/تورم و مشکل گشودن دهن
کاهش نیابد.
• اگر در هنگام قورت نمودن یا نوشیدن با
مشکالت روبرو شوید.
• اگر درد کاهش نمی یابد.
• اگر شما تب میکنید.
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