تعليمات ما بعد جراحة الفم
دليل المريض
.1

ال تبصق وال تتمضمض اال بعد مضي  24ساعة من عملية الخلع  .سوف تعطى كمية من الشاش الطبي ويطلب منك وضعه
في مكان الخلع والضغط عليه بطريقة خفيفة لمدة تتراوح ما بين ) (20-15دقيقة بعد العملية.

.2

بعد عملية الخلع وسوف يتجلط مكان الخلع فال تعبث به بلسانك او بأﺻبعك.

.3

بعد عملية الخلع ستكون منطقة الخلع بما فيھا اللسان و الخد مخدرة فانتبه ال تقم بعضھا او العبث بھا.

.4

في  48-24ساعة االولى من عملية الخلع اسDتخدم كمDادات الDثلج علDى مكDان عمليDة الخلDع ) جوانDب الوجDه ( بحيDث تضDع
الكمادات لمدة  20دقيقة ثم تزال لمدة  10دقائق وھكذا.. ..

.5

آالم بعد الخلع عادة ال تكون شديدة .في حالة اآلالم الخفيفة او المتوسطة  :ينصح بأخذ ) الباندول  1غرام ثالث مرات يوميا
( او ) فولترين  50ملغرام  3مرات يوميا ( او )البروفين  400ملغرام ثالث مرات يوميا ( مع الوجبات .اما في حالة آلالم
الشديدة  :استخدم االدوية التي وﺻفت لك بواسطة طبيبك )عادة تكون الترامادول أو الدايھايDدروكودين(  .مالحظDة  :يجDب
عدم اخذ مضادات االلم الخالية من االسترويد اذا كان المريض يستخدم االسبرين او ورفDرين او اذا كDان المDريض يعDاني
من الربو او يعاني من اضطرابات المعدة او من الفشل الكلوي.

.6

اشرب كمية كبيرة من السوائل ال تستخدم انبوبة المصاص النھا تعيق عملية التجلط الالزمة لعملية االلتئام.

.7

بعد العملية الجراحية من المتوقع حدوث ورم) انتفاخ ( بسيط قد يصل ذروته خالل  3-2ايام من العملية بعدھا سوف يخDف
االلم تدريجيا.

.8

قد يحدث تصلب لعضالت الفك بعد العملية فمن المستحب القيام بتدليك الفك  .مضDغ اللبDان ) العلDك ( قDد ينفDع فDي مثDل ھDذه
الحالة وايضا استخدام الكمادات الدافئة بعد مرور  48-24ساعة يساعد كثيرا في التخلص من تصلب الفك.

.9

من المھم المحافظة على نظافة الفم بعد العلميDة الجراحيDة واسDتخدام المعجDون مDع فرشDاة اسDنان ناعمDة باالضDافة السDتخدام
المضمضة بعد مضي  24ساعة من العمليDة  .بعDد انتھDاء االيDام االولDى لعمليDة الخلDع ينصDح باسDتخدام المDاء الDدافئ والملDح
) نصف ملعقة ملح  200 +ملليتر ماء ( بعد الوجبات لالسبوع االول الخراج بقايا الطعام والفضالت من منطقة الخلع.

 .10بامكانك االكل والشرب بعد ازالة الشاش الطبي ولكن وجباتك يجب ان تكون لينة وسھلة المضغ والبلع تجنDب االكDل الحDار
والكحول والتدخين والحبوب والمكسرات واالرز و الفشار كما ينصح بتجنب الحليب وااليسكريم للDـ  18-12سDاعة االولDى
بعد التخدير العام.
 .11من المتوقع حدوث بعض النزيف بعد العملية وبھذه الحالة ضع كرات من الشاش الطبي وقم بالضغط عليھا لمدة تتراوح بين
 60-30دقيقة بعد ذلDك قDم بنDزع الشDاش بعDدھا تسDتطيع ان تأكDل او تشDرب أمDا اذا اسDتمر النزيDف اسDتخدم كمDادات الشDاي
الرطبة مكان النزيف وعض عليھا باحكام لمدة ساعة متواﺻلة ھذا سوف يساعد على تكون الجلطة اعيد الكرة اذا استدعى
االمر اما اذا استمر النزيف قم باالتصال بمركزنا.
 .12نحن ننصح بعدم التدخين لمدة ال تقل عن  5ايام بعد العملية الن النيكوتين يعمل على التقليل من التئام الجرح ويسبب التھاب
لموضع الخلع.
 .13إذا وﺻل االلم إلى حد ال يستحمل أو النزيف كان كثيرا وال يمكن السيطرة عليه أتصل بالمستشفى العسكري في اسرع وقت
ممكن  ،للعلم ان ھناك طبيب أسنان متواجد حتى في أيام االجازة .
السبت – االربعاء )من  07:00صباحا الى  09:00مساء(  +973 17 766947 :أو  +973 17 766081أو +973 17 766473
الخميس – الجمعة ) 24ﺳاعة( +973 17 766999 :أو +973 17 766998
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