
 

   العناٌة فً موقع الجراحة أو قلع األسنان

  ماذا تتوقع بعد العملٌة الجراحٌة أو قلع السن/األسنان؟

 ـ تَنّز الدماء من مكان العملٌة

 ـ رّضة أو كدمة فً األنسجة المجاورة لمكان العملٌة

م خفٌف ٌحصل كجزء من الشفاء العادي  ـ تّورُّ

ـ بعض األلم بعد إنتهاء مفعول البنج الموضعً. سنخبرك بؤفضل مسّكن ممكن أن تتناوله بعد العملٌة 

للتخفٌف و التخلص من األلم.  إتبع إرشادات تناول الدواء وأخذ الجرعة وتكرارها حسب الوصفة 

الدواء/األدوٌة المحددة لك.  الرجاء إخبارنا بجمٌع األدوٌة التً تتناولها لنتؤكد بعدم تفاعلها مع 

 الموصوفة. 

كل من قبل الجسم وعادةً تسقط بنفسها بعد آـ إذا وضعنا ُغرز أو قطب بعد العملٌة،  هذه الغرز تت

خمس إلى سبعة أٌام.  لذلك لٌس من الضروري حجز موعد مخصص إلزالتها. ولكن حَسب العملٌة، 

السلٌم. من الممكن أن نطلب منك حجز زٌارة للمراجعة للتؤكد من الشفاء  

 ماذا أفعل إذا النزٌف إبتدء مجدداً من مكان العملٌة بعد مغادرتً العٌادة؟

ساعة. لكن إذا نزت الدماء بشكل غزٌر، ضع   ٕٗعادةً تنز دماء حفٌفة من موقع العملٌة فً أول  

قطعة شاش )نسٌج شبكً رقٌق( مطوٌة بمكان إجراء العملٌة وإضغط بشكل حازم على الموقع لمدة 

إذا لم   دقٌقة.  كرر هذا األسلوب إذا لم ٌتوقف النزٌف. عادةً هذه الطرٌقة تخفف وتوقف النزٌف. ٕٓ

 ٌساعد هذا األسلوب، الرجاء اإلتصال بنا.  

 متى أستطٌع إستخدام فرشاة األسنان؟

تستطٌع إستخدام فرشاة األسنان بنفس ٌوم العملٌة، ولكن كن حذراً من إنتزاع الكتلة المتخثرة أو الغرز 

 من موقعها. لذلك، تجنب لمس الفرشاة بموقع العملٌة.  

ملعقة صغٌرة ملح فً كوب ماء دافئة( أو إستخدم غسول  ٔ/ٗبمحلول من الماء و الملح  )ساعة، إغسل فمك   ٕٗبعد   

الفم لثالث مرات فً الٌوم، للممحافظة قدر اإلمكان على نظافة موضع العملٌة. من الممكن تكرار المذكور أعاله لفترة 

  أسبوع أو أسبوعٌن حَسب ما تتطلب الحالة. 

 هل أستطٌع التدخٌن؟

دخٌن بكل أنواعه وأصنافه ٌإثر بشكل سلبً على مجرى الشفاء الطبٌعً.  من الممكن أن ٌزٌد من إحتمالٌة كال.  الت

 تتطور ما ٌلً:

 ـ َخَمج

ِسْنج جاف بعد عملٌة خلع السن: هذا ٌحصل إذا خسرت الكتلة المتخثرة قبل أوانها.  هً تقً العظم من التهٌٌج من  -

بعد ثالث أو أربع أٌام بعد العملٌة، وقد ٌإدي إلى ألم فً الفك.  إذا ظننت أنك تعانً  العاب والبكتٌرٌا.  عادةً هذا ٌحصل

 من الِسْنج الجاف، إتصل بنا وإحجز موعد للمراجعة و لعالج هذه الحالة بشكل بسٌط



 

 ـ عدم نجاح عملٌة زراعة األسنان

  

 متى ٌمكننً العودة إلى نشاطاتً الطبعٌة؟

اتك الطبٌعٌة عندما تشعر أنك قادر على ذالك.  من األفضل أن تترك النشاطات المجهدة من الممكن أن تعود إلى نشاط

تقرٌباً ثالثة أٌام بعد ٌوم العملٌة.  بعض المسكنات تإدي إلى النعاس لذلك من األفضل أن ال تقوم بالنشاطات التً تلزم 

دات اآللٌة.التنسٌق أو التركٌز فترة تناولها كالقٌادة أو تشغٌل الماكنات و المع  

 هل أحتاج الصادات الحٌوٌة بعد العملٌة؟

إذا وجد الخمج بوقت العملٌة أو كان موقع العملٌة كبٌر، من المحتمل أن تحتاج تناول الصادات الحٌوٌة.  من المهم أن 

نتفا،، و تتبع اإلرشادات المعطى لك لتناول هذه األدوٌة.  إذا تتطورت لدٌك حساسٌة من الدواء الموصوف )الطفح، اإل

صعوبة فً التنفس(، أوقفه حاالً و إتصل بنا ألخذ النصٌحة للتعامل مع هذا التفاعل أو توجه إلى أقرب غرفة طوارئ 

 لدٌك إذا كان التفاعل شدٌد.  

بعض من الصادات الحٌوٌة تإدي إلى أعراض معدٌة و من الممكن التفاعل مع أدوٌة مانِع الَحْمل و تجعلهم عدٌمٌن 

 الجدوى.

 كٌف لً أن أخفض من إنتفاخ األنسجة بعد العملٌة؟

 إستخدم كمادات باردة على ناحٌة الخد بنفس جهة العملٌة لتخفٌض إنتفا، األنسجة.

 كٌف أتصل بكم إذا كان لدي أي أسئلة أو قلق بأمر ٌتعلق بالعملٌة؟

ٌوم الخمٌس، مع فترة الغداء  ٖ-٩وم السبت إلى ٌوم األربعاء، و ٌ ٦-٩فً أوقات الدوام ) ٢٦٤٦١٠٤٦٠إتصل بنا على 

خارج أوقات الدوام.  إذا لم تكن األسئلة ُملّحة من الممكن أن ٢٥٥٥٥٩٩٠١١عادةً(.  إتصل مع  ٕ-ٔما بٌن الساعة 

 ترسل أسئلتك على البرٌد اإللكترونً التالً:   

reemdental@yahoo.com   

ساعة.   ٕٗوسنجٌب على اسئلتك خالل   

   

  

 

  

  

 


