ul. Rac³awicka 131
ul. Pu³awska 257

22 823 72 22
22 256 80 10

l
Nie piæ alkoholu, napojów gazowanych, napojów

Usuniêcie zêba
Wa¿ne jest szczególne dbanie w jamie ustnej
o miejsce, gdzie przeprowadzony zosta³ zabieg
usuniêcia zêba. Proszê postêpowaæ zgodnie
z poni¿szymi zaleceniami:
1. Nale¿y zagryzaæ gazik przez pó³ godziny, ¿eby
zatamowaæ krwawienie. Je¿eli krwawienie utrzymuje
siê przez ponad godzinê, proszê skontaktowaæ siê
z nami.
2. Przez 3 godziny proszê bezwzglêdnie:
l
Nie piæ
l
Nie jeœæ
l
Nie paliæ.
Przez resztê dnia unikaæ:
l
Ogrzewania okolicy, gdzie by³ usuwany z¹b
l
Mycia zêbów
l
P³ukania jamy ustnej.
3. Po ust¹pieniu znieczulenia, w razie wystêpowania
dolegliwoœci bólowych mo¿na za¿yæ lek przeciwbólowy (z wyj¹tkiem leków zawieraj¹cych kwas
acetylosalicylowy).
4. Przez 12 godzin po zabiegu zachowywaæ dietê
miêkk¹.
5. Przez co najmniej 24 godziny:
l
Unikaæ przebywania na s³oñcu
l
Nie piæ przez s³omkê/rurkê

6.

7.
8.

9.

gor¹cych
l
Nie wydmuchiwaæ nosa
l
Nie spluwaæ nadmiernie
l
Nie paliæ – palenie tytoniu doprowadza do gorszego ukrwienia nab³onka dzi¹se³. Nikotyna
i substancje zawarte w dymie papierosowym doprowadzaj¹ do rozpuszczenia skrzepu
l
Unikaæ nadmiernego wysi³ku fizycznego, nie schylaæ siê, nie dŸwigaæ ciê¿arów, nie uprawiaæ sportu,
nie korzystaæ z sauny.
Ka¿da z tych czynnoœci mo¿e spowodowaæ przemieszczenie siê skrzepu, bêd¹cego naturalnym
opatrunkiem dla powsta³ej rany. Jeœli skrzep
wypadnie, powstaje suchy zêbodó³ i zwi¹zany z tym
silny ból (ma to miejsce nie wczeœniej ni¿ po 48 godz.
po zabiegu). Gdyby do tego dosz³o, proszê
skontaktowaæ siê z lekarzem.
W przypadku niewielkiego obrzêku mo¿na wykonaæ
zimny ok³ad zewnêtrzny (nigdy ciep³y!) – do foliowego
woreczka w³o¿yæ kostki lodu, zawin¹æ w rêcznik
i przyk³adaæ do skóry policzka.
Je¿eli zosta³y zalecone leki proszê je stosowaæ
zgodnie ze wskazaniami lekarza.
Je¿eli ból, dyskomfort czy krwawienie utrzymuje
siê lub nasila, proszê zatelefonowaæ do nas w celu
umówienia siê na wizytê kontroln¹.
Je¿eli wynikn¹ jakieœ problemy prosimy do nas
zatelefonowaæ.

