
Рекомендації після лікування кореневих каналів

Сьогодні Вам проводили ендодонтичне лікування зуба.

Правильне лікування кореневих каналів зуба є важливим для збереження зуба ще на
тривалий час для його подальшого протезування. Ендодонтичне лікування полягає у
видаленні інфікованих тканин з кореневих каналів, механічної, медикаментозної обробки
каналів і пломбування каналів постійним матеріалом.

Слід дотримуватись наступних рекомендацій для максимально комфортного та
успішного лікування:

1. Лікування зубних каналів, як правило, проводиться після знеболення. Оніміння на
верхній щелепі триває протягом 1-2 годин, на нижній щелепі - до 4 годин. Намагайтесь
не вживати їжу, поки не пройде оніміння, щоб не прикусити щоку або язик.

2. Після припинення дії знеболення можуть виникнути ниючі больові відчуття, що
посилюються під час накушування і продовжуються протягом декількох днів. Це
пов'язано з вираженістю запального процесу в тканинах на момент початку лікування,
індивідуальною реакцією організму і наявністю пломбувального матеріалу в каналах
зуба.

Рекомендуємо на період лікування:
● уникати жувального навантаження на зуб, що лікується;
● при необхідності можна прийняти болезаспокійливий засіб, рекомендований Вашим

лікарем (Нурофен, Німесил, Солпадеїн).
● якщо наростає набряк, температура та посилюється біль - негайно зателефонуйте до

нашої клініки для зв’язку в Вашим лікуючим лікарем.

3. Забороняється гріти щоку на стороні зуба!
4. Як правило, після лікування каналів зуб покривається тимчасовою пломбою.

Намагайтесь уникати вживання їжі протягом перших 2-х годин до її повного
затвердіння, а також зменшіть жувальне навантаження на зуб протягом всього періоду
лікування. Пломба може незначно кришитися при жуванні і відчуватися незвичний
присмак у роті. Якщо тимчасова пломба випала, необхідно закрити порожнину ватною
кулькою і негайно звернутися до Вашого стоматолога, щоб запобігти повторному
інфікуванню кореневих каналів.

5. Після лікування зубних каналів зуб ослаблений. Пролікований зуб після видалення
нерва обов'язково підлягає відновленню за допомогою ортопедичної конструкції для
найкращого успіху нашого лікування.

Стоматологія SKYCLINIC
Увага! У разі необхідності консультації Ви можете звернутись до нас за адресою і
телефоном: стоматологія SKYCLINIC, вул. Нивська 4-Г, (068) 270 20 20
Бажаємо Вам міцного здоров’я!


