הוראות לאחר עקירת ש /התקנת שתל דנטלי /השתלת עצ )אוגמנטציה(
מיד לאחר הפרוצדורה:
 .1לאחר הטיפול נשו ספוגית גזה למש  20דקות עד עצירת הדימו) .יש לבלוע את הד והרוק(.
א הפה עדי! רדו הזהר/י מלנשו את הלחי ,השפתיי ,הלשו! .אל דאגה ,ההרדמה תחלו
בתו מספר שעות.
 .2המנע/י מאכילה ושתייה כ  2$3שעות לאחר הטיפול .במידה ונזקקי לנטילת כדור או תרופה
נית! ליטול את התרופה ע כמות קטנה של מי .הואיל וקריש הד שנוצר באתר ההשתלה
אינו יציב ,אכילה או שתייה מיד לאחר ההשתלה עלולי לפגוע בקריש הד.
 .3לאחר ניתוח כירורגי קרר/י את הפני באיזור הטיפול בעזרת קרח.
במש יו :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

המנע/י מאכילת מזו! מוצק וח.
המנע/י משתית אלכהל או עישו! .עישו! ושתיית אלכוהול מפריעי לריפוי הפצע באתר ההשתלה
ובנוס ,פעולת היניקה בזמ! שאיפת הסיגריה עלולה לעודד דימו מאתר ההשתלה.
חל איסור לירוק במש  24השעות הקרובות .יריקה מעודדת דימו מאתר ההשתלה.
יש לבלוע את עודפי הרוק או לנגב בעדינות מזווית הפה.
אל תבצע/י שטיפות פה ,אל תצחצח/י את אזור העקירה.
אכילת מזו! קר ור ושתית נוזלי פושרי.
המנע/י מפעילות גופנית.

תופעות לוואי צפויות:
דימו :במהל יו הטיפול צפוי דימו קל.
נפיחות :לאחר טיפול כירורגי נרחב תיתכ! נפיחות בפני למספר ימי.
יתכ! שינוי צבע )כת כחול( באזור הניתוח כתוצאה של דימו ,אי! לו חשיבות,
הוא נעל תו שבוע ללא כל טיפול.
 24שעות לאחר הפרוצדורה:
יש להתחיל במריחת ג'ל לחיטוי :
CORSODYL Dental Gel /ELUGEL 0.20%$1%Chlorhexidine Digluconate

יש למרוח כמות קטנה של הג'ל על איזור הניתוח ,פעמיי עד שלוש פעמי ביו
עד להסרת התפרי אי! לשטו במי לאחר הנחת הג'ל!
צחצוח שיניי כרגיל .בדומה לכל פצע ניתוחי אתר ההשתלה יכול להזדה בקלות,
הקפדה על הגיינת פה טובה תקטי! את הסיכוי להתפתחות זיהו באתר ההשתלה.
במידה ונית! מרש רפואי לטיפול אנטיביוטי או תרופה אחרת חובה להקפיד וליטול את התרופות
בהתא להנחיות שעל המרש.
הסרת תפרי כעבור  10$14ימי.
החלמה מהירה
צוות מרפאת מומחי מוריה

