
ززررااعة ااألسنانن جرااحةبعد  فماالعنايیة بال  
 

هھھھذهه االمالحظاتت تساعدكك على االشعورر بمزيید من االرااحة في فترةة ما بعد االجرااحة ٬، فإنن جرااء عمليیة جرااحيیةإإذذاا خضعت إل
.مباشرةة  

 
1- .متأثرةة بالتخديیرال تزاالل عض شفتيیك إإذذاا كانت على عدمم ااحرصص     

 
2- آآالمم قد تشعر أأيي في كذلك ستساعدكك توررمم وواالعلى منع  تساعدس االوقت االمحددد.لك في االتي نصفهھا مسكناتت ااأللم تناوولل   

.بهھا  
 

3- على االعبوةة.االموجوددةة توجيیهھاتت لألسبوعع االمقبل ووفقا لاالتي نصفهھا لك ططواالل اااالمضاددااتت االحيیويیة تناوولل     
 

4- خداامم ووساددةة قماشش مبللة. باستددقائق  10االناززفة لمدةة لضغط على االمنطقة قم بافي حالة حدووثث نزيیف في ووقت الحق٬،   
تفكك.إإلى االااألنسجة عندما تميیل فضل ااألهھھھو االنظيیف منديیل االقطن وويیعتبر   

 
5- غرزز. االأأيي من إإززاالة جرااحة) مع االحرصص على عدمم أأجريیب بهھا االأأسنانك بشكل ططبيیعي (باستثناء االمنطقة االتي نظف   

بعد  . يیرجى ااستخداامهھ فورراااالمساءاالصباحح وو في هھالستخداام )Corsodylلك بعض غسولل االفم كوررسودديیل (قدمنا لقد 
-االغسولل بصق  قبلووااحدةة لمدةة ددقيیقة االمنطقة شطف جميیع أأنحاء ااتنظيیف ااألسنانن بالفرشاةة.  بذلك قم االوقت مهھم جداا.  

ووااحدةة لالستخداامم.قمنا بإعطائك فرشاةة ناعمة إإذذاا ضعهھ على كغسولل للفم٬، وولكن  هھلمدةة أأسبوعع ثم توقف عن ااستخداام  
 

6- -شهھرلمدةة أأنفك نفث تال    يیؤثر ذذلك على األنف ووسوفف باالجيیوبب ااألنفيیة مرتبطة ااررتباططا ووثيیقا ألنن مهھم جداا ااألمر هھھھذاا  
.) برفقVick’s Sinexفيیكس سايینكس ( ررذذااذذ ااألنف مثل٬، ااستخدمم نفحدثث اانسداادد في ااأل. إإذذاا عمليیة االترقيیع  

 
7- ذذلك من تماثلك عززز سوفف يیثالثث مرااتت في االيیومم. مالح ااستخدمم غسولل فم دداافئ وو٬، لجرااحةاالتالي ليیومم ااعتبارراا من اال  

.كافيیةاالماء  من إإلى كأسسمضافة نصف ملعقة صغيیرةة من االملح ووتعد . جيیدمهھدئئ يیعتبر لشفاء وول  
 

8- أيي توررمم أأوو أألم يیجب إإبالغنا بمر ططبيیعي جداا٬، وولكن ااألهھھھذاا  بعض االتوررمم وورربما بعض االكدماتت. يیحدثثمن االمحتمل أأنن   
.غيیر مبررر  

 
9- االمتعدددةة.  االفيیتاميیناتتتناوولل مكمال غذاائيیا من ٬، اصعبااالمر لحفاظظ على نظامم غذاائي ططبيیعي٬، وولكن إإذذاا كانن اااوولل ح    

 
 

تسكيین ااأللم  
 

قد  حكمك على ااألمورر ٬، حيیث أأننساعة 24ل ااآلالتت لمدةة أأوو تشغتقودد االسيیاررةة أأوو حقن٬، ال  مسكناتت عن ططريیق االفمتم إإعطائك إإذذاا 
نخفض.يی  

 
 


