
   

Μετά τη χειρουργική επέµβαση είναι σηµαντικό να µην ενοχλείτε την πληγείσα περιοχή µε 
έντονους χειρισµούς καθώς και να αγγίζετε τα ράµµατα µε τη γλώσσα σας. Ξαφνικές ή/και 
απότοµες κινήσεις και τέντωµα του χείλους (γέλιο) µπορούν να χαλαρώσουν τα ράµµατα και να 
ακολουθήσει κάποια µικρή αιµορραγία. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τη συγκεκριµένη 
περιοχή για τις επόµενες 48 ώρες. Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες σχετικά µε τη 
φαρµακευτική αγωγή που σας χορηγήθηκε. Η εφαρµογή επιθέµατος πάγου για 24 ώρες µετά τη 
χειρουργική επέµβαση είναι απαραίτητη για τη µείωση του µετεγχειρητικού οιδήµατος και την 
επιτάχυνση της επούλωσης. Εφαρµόστε απαλά τη παγοκύστη στη παρειά (µάγουλο) σας για 
περιόδους 10 λεπτών (10 λεπτά εφαρµογή, 10 λεπτά αφαίρεση) για όλο το υπόλοιπο χρονικό 
διάστηµα από την επέµβαση µέχρι να κοιµηθείτε το βράδυ.  
  
Δεν πρέπει να δηµιουργηθούν ισχυρές δυνάµεις έκπλυσης ή αναρρόφησης στο στόµα που θα 
µπορούσαν να µετακινήσουν οποιοδήποτε επουλωτικό θρόµβο. Το πλύσιµο µε το στοµατικό 
διάλυµα πρέπει να γίνεται απαλά, 2-3 φορές την ηµέρα και για µία µόνο εβδοµάδα µετά τη 
χειρουργική επέµβαση.   
Το κάπνισµα απαγορεύεται για 48 ώρες ώστε να µην επιβραδυνθεί η επουλωτική διαδικασία.   
Το βούρτσισµα στη χειρουργηµένη περιοχή πρέπει να αποφεύγεται για 7 µέρες αλλά στο υπόλοιπο 
στόµα µπορεί να πραγµατοποιείται κανονικά.   
  
Ο πόνος συνήθως δεν αποτελεί σηµαντικό παράγοντα µετά τη χειρουργική επέµβαση και µπορεί 
να ελεγχθεί λαµβάνοντας 2 ταµπλέτες Lonarid κάθε 5-6 ώρες για τις πρώτες 48 ώρες και στη 
συνέχεια Depon ή Panadol επί πόνου.   
  
Εάν η επέµβαση πραγµατοποιήθηκε στην άνω γνάθο και υπήρξε εµπλοκή του ιγµορείου, 
συνιστάται η χρήση ρινικών αποσυµφορητικών για 1 εβδοµάδα.  
  
Εάν έχετε απορίες, µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας στο ιατρείο.  
  
Ενηµερώστε µας για το πώς θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες µας σε σας και σε 
όλους τους ασθενείς µας στο µέλλον.   
  
Σας ευχαριστούµε που µας εµπιστευτήκατε για τη φροντίδα σας και ανυποµονούµε να 
εξυπηρετήσουµε τόσο εσάς όσο και τις παραποµπές σας στο µέλλον µε τις ενδοδοντικές ανάγκες 
τους.  
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