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نصائح إلى من خلع أحد أسنانه
ما ينبغي أن تفكر فيه
تعض لسانك أو ّ
خدك عندما تكون ُم َّ
احذر من أن ّ
ْ
خدرا.

متى أستطيع أن آكل أو أشرب؟
ّ
بعد خلع السن ّ
تتكون جلطة من الدم املتخثر من أجل حماية الجرح في مكان السن املخلوع .ولكي تعطي الجرح فرصة لاللتئام على نحو جيد ينبغي
عليك أن ال تتمضمض أو تأكل أو تشرب أو تدخن قبل انتهاء مفعول ّ
انتظر مدة ساعتين على األقل .و ْ
ْ
اختر غذاء سائال أو طريا في اليوم األول
املخدر.
لكي ال ّ
تهيج الجرح.

التمارين
ّ
تجنب التمارين البدنية في اليوم األول .وإذا أجهدت نفسك كثيرا فهناك احتمال في أن ينزف الجرح.

التبغ
ّ
تجنب التدخين وتعاطي السعوط (سنوس) في الساعات التالية للعمل الجراحي؛ فذلك يجعل التآم الجرح أسوأ.

النزف
من الطبيعي أن ينزف الجرح قليال في اليوم األول .وإذا لم يتوقف النزف أو إذا عاد النزف مجددا ،فيمكنك أن تضع منديال نظيفا أو ضمادا ضاغطا على
وعض عليه ملدة  30دقيقة على األقل ،ثم تأكد من أن النزف قد توقف .إن لم يتوقف النزف في الجرحْ ،
ّ
ضع منديال جديدا أو ضمادا
الجرح النازف
ّ
ضاغطا على الجرح النازف وعض عليه ملدة  15دقيقة أخرى .وإن لم يتوقف النزف في الجرح بعد  5-4محاوالت ،اتصل بنظام رعاية األسنان الشعبي
للحصول على استشارة .ال تتمضمض باملاء أثناء النزف.

االنتفاخ والكدمات
من الطبيعي أن ينتفخ الفم وبعض أجزاء الوجه بعد العمل الجراحي .ويكون االنتفاخ في أوجه بعد مض ي  3-2أيام .وعندما يزول االنتفاخ يمكن أن
ّ
تتكون كدمات ،ولكنها عادة ما تختفي بعد مض ي أسبوع تقريبا.

القطب
يحتاج الجرح أحيانا إلى خياطة ،ويجب أن يقوم كادر رعاية األسنان بإزالة الخيط بعد  10-7أيام .وتكون على األرجح قد حصلت على موعد لزيارة
املراجعة .وفي أحيان أخرى يتم استخدام خيط يختفي من تلقاء ذاته.

نظافة الفم
وقم بتنظيف أسنانك بالفرشاة كاملعتاد ،ولكن ّ
من املهم أثناء التئام الجرح أن تعتني بنظافة الفم على نحو صحيحْ .
تجن ْب أن تلمس منطقة الجرح في
األيام األولى .اغسل فمك بواسطة محلول مضاد للبكتيريا ،مثل كورسوديل ( ،)Corsodylهيكسيدنت ( ،)Hexidentبارويكس ( )Paroexإذا كان طبيب
األسنان قد نصحك بذلك.
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وجع وارتفاع في درجة الحرارة
بعد زوال مفعول ّ
املخدر قد تشعر باأللم وتجد صعوبة في فتح الفم واملضغ .وهذا أمر طبيعي .وبعد العمل الجراحي األكبر قد ُتصاب بارتفاع في درجة
الحرارة أيضا .وعادة ما تختفي هذه األعراض بعد يومين .في حال اضطرارك إلى تعاطي حبوب تخفيف األوجاع نوصيك تعاطي ألفيدون (/)Alvedon
بانوديل( )Panodilوذلك حسب إرشادات الجرعات املرفقة في العبوة .تجنب تعاطي األقراص التي تحتوي على حمض سليسالت األسيتسل ،مثال تريو
( ،)Treoماغنيسيل ( )Magnecylواألدوية املشابهة األخرى ،ألن حمض سليسالت األسيتسل يزيد من خطر النزف.
إذا لم تختفي األوجاع واألعراض تواصل مع عيادتك.

األسئلة
نرحب دائما باتصالك بنا في نظام رعاية األسنان الشعبي إذا كان لديك أي تساؤل .اتصل ّأوال بالعيادة التي قامت بالعمل الجراحي.

عندما يكون املستوصف مغلقا
اتصل بمركز اإلرشاد الصحي على الرقم 1177
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