
 
 
 
 
 

نصيیحة بعد عالجج االلثة  
 
 
 

.أفضل ووجهھ ممكنباالشفاء على تشجيیع االزعاجج بعد االعالجج وونهھھھذهه االمالحظاتت للمساعدةة في تقليیل أأيي إإ  
 

1 ٬، وويیتم اططبيیعيی ااهھھھذاا أأمريیعد موضعي. وويیزوولل أأثر االتخديیر االفي جميیع االحاالتت سوفف يیكونن هھھھناكك بعض االتوررمم ووااالنزعاجج عندما   -
بمعدلل االذيي يیتم تناوولهھ  )Nurofenاالنيیوررووفيین ( أأفضل باستخداامم االمسكناتت االمضاددةة لاللتهھاباتت مثل بشكلااالنزعاجج في االتحكم 

الربو أأوو كنت مصابا بااألسبريین من االمسكناتت االتي تحتويي على يي حساسا ألثالثث مرااتت في االيیومم لمدةة ثالثة أأيیامم. إإذذاا كنت قرصيین 
االمكونن من  لحاغسولل االفم االم إإلى ذذلك٬، يیمكن ااستخداامم سيیتامولل. باإلضافةمن ااألفضل ااستخداامم االباررااذذلك ووتجنب االشعبي٬، يیجب أأنن ت

يیشطف بهھا حولل االمنطقة االمتأثرةة ددررجة حرااررةة االفم وويیبردد إإلى لوويیتركك في كوبب كامل من االماء االمغلي مذاابة ملعقة صغيیرةة من االملح 
.مطهھركعامل مهھدئئ ووووذذلك   

 
2 يیجب ااستخداامم كل ووسائل االتنظيیف وولذلك٬، لشفاء. فترةة االتماثل ل ة قدرر ااإلمكانن أأثناءمن االمهھم أأنن تحافظ على االمنطقة االمعالجة نظيیف  -

بعيیدةة في هھھھذهه االحالة يیجب أأنن تبقي هھھھذهه االمنطقة ٬، فغرززاال ممااااستخدتم كن قد يیما لم ٬، من االبداايیة يصحاالختصاصي يینصحك بهھا ااالاالتي 
.تماما  

 
االتي ال يیمكن  ناططقمن االم منطقةسيیطرةة على نمو االبكتيیريیا في أأيي لإإلى اا )Corsodylكوررسودديیل ( ااستخداامم غسولل االفميیؤدديي   -3

مرااتت في  Corsodyl (3وويیجب ااستخداامم كوررسودديیل (غرزز. بال٬، مثل االمنطقة االمحيیطة بالشكل االمناسبفرشاةة باستخداامم االتنظيیفهھا 
حولل ااألسنانن ٬، فيیجب عدمم ووضعهھ بعد تنظيیف أأسنانك )Corsodylكوررسودديیل ( إإذذاا كنت تستخدممووالشطف بعد ذذلك. تقم بااليیومم. ال 
في نهھايیة االعالجج. بقايیايیمكننا إإززاالة أأيي وودرر ااإلمكانن. قااألخرىى   

 
حولل  االحشوووإإذذاا كانن قد تم ووضع مواادد لهھذهه االغرزز فرشاةة لتجنب مالمسة االتوخي االحذرر بشكل خاصص  ٬، يیجبغرززتم ااستخداامم االإإذذاا   -4

ااأليیامم االخمسة ااألوولى أأوو في االخرووجج من مكانهھا بشكل عشواائي خاللل  لحشواامواادد  بدأأتتإإذذاا وو. ٬، حاوولل أأال تزيیل تلك االموااددااألسنانن
.ااستبداالهھايیرجى ااالتصالل بنا. قد يیكونن من االضروورريي  ٬،نحو ذذلك  

 
أأصبحت ماددةة ززجاجج حيیويي نشط. إإذذاا نستخدمم قد  حافة االلثة أأووأأسفل  Goretex)جوررتكس ( يیتم خيیاططة غشاء ٬،في بعض االحاالتت  -5

قلق.االموضوعة٬، نرجو عدمم االماددةة االزجاجج االزيیاددةة في رمل بسبب بملمس االأأبيیض أأوو إإذذاا شعرتت  كخطظظاهھھھرةة حافة االغشاء   
 

لمناططق إلى االيیفيیة فااألططعمة االااألططعمة االصلبة بشكل خاصص أأوو ووصولل لحفاظظ على نظامم غذاائي ططبيیعي وولكن تجنب حاوولل اا  -6
حيیث ٬، يیةمكمالتت االفيیتاميینتناوولل االال تتردددد في ٬، يیجب اااصص بكاالنظامم االغذاائي االعادديي االخمن االصعب عليیك تناوولل االمعالجة. إإذذاا كانن 

أأيیضا.شفاء عمليیة االتماثل للسيیساعد على أأنن ذذلك   
 

وولدىى مسئولل ااالتصالل بقسم االطوااررئئ االذيي يیعمل لديیك أأيیة مخاووفف ال تتردددد في ااالتصالل بي عبر ررقم هھھھاتف االمماررسة.  تإإذذاا كان  -7
بنا للردد على ررقم هھھھاتف االمماررسة عندما يیكونن ااالستقبالل مغلقا.في خاررجج أأووقاتت االدوواامم ررقم االهھاتف االخاصص   

 


