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УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД
при извършване на стоматологични хирургични интервенции
1. След интервенцията притискайте марлята 10-15 минути. Ако
продължава кървенето, продължете да притискате, докато кървенето спре.
2. Избягвайте да говорите, да смучете, плюете и жабурите, особено
първите 3-4 часа след манипулацията (целта е да се образува тромб,
необходим за кръвоспирането). Бъдете внимателни да не захапете
анестезираните участъци.
3. Възможна е появата на подутина или оток, което е следоперативна
реакция. Поставянето на лед отвън върху бузата през първите няколко часа на
почивки след операцията, ще го намали и ще ограничи също болката.
4. След преминаване на упойката до 2-3 часа, може да имате повишена
чувствителност в областта на манипулацията. Препоръчваме Ви Analgin или
Aulin, но в никакъв случай Aspirin или Аcetysal.
5. Може да пиете студени течности след 30 мин. и да се храните след 3
часа. Ако сте пушач не пушете първите 24 часа. Не плакнете и не плюйте
следващите 24 часа. Не смучете нищо навътре или и не пийте през сламка
следващите 24 часа.
6. В случаи, че сте спазили по-горе изброените указания , но до 2-3
часа кървенето все още не е спряло и е силно, притиснете мястото с марлен
компрес и се обърнете към лекуващия Ви стоматолог.
7. Мийте си зъбите нормално, НО НЕ ЗАСЯГЯЙТЕ зоната на
есктракцията с четката или с друг предмет.
8. Устата се изплаква три пъти дневно до снемането на конците, като
разтвора се оставя (без да се прави гаргара) за 1 минута върху хирургичното
поле. Течността трябва да проникне чрез разклащане на главата, а не чрез
раздвижване на мускулите на бузите и устните. Зъбите се четкат с мека четка в
посока от долу на горе за долна челюст и от горе на долу за горна челюст, без
въртеливи движения.
9. Контролен преглед се извършва след 24 часа. След 7 дни се свалят
конците.
10. Ако денталния лекар ви е предписал медикамент, спазвайте
дадените ви инструкции или следвайте фабричните такива.
11. Ако имате някакви въпроси, съмнения или усложнения, обърнете се
към .............................................. или се обадете на телефон .................................

БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО! С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА БЪРЗО ОЗДРАВЯВАНЕ

