
Рекомендації пацієнтам після хірургічної маніпуляції

1. Накладений на рану марлевий тампон необхідно сплюнути через 20-30 хвилин після
видалення (в разі накладання тампону).

2. У разі накладання швів, їх зняття відбувається на 7-й день після проведення хірургічної
маніпуляції.

3. НЕ МОЖНА:
● вживати їжу протягом 2-х годин після операції, протягом дня рекомендується

уникати жорсткої їжі;
● вживати гарячу їжу протягом 2-3 діб;
● їсти на сторону операції перші дні після її проведення;
● в день операції інтенсивно полоскати порожнину рота;
● гріти щоку з боку проведених маніпуляцій, а також спати на щоці з боку проведеної

операції;
● відвідувати баню, сауну, солярій і приймати гарячу ванну;
● вживати алкогольні напої протягом доби після хірургічної маніпуляції. Бажано

утриматися від куріння в день операції.
4. Рекомендується уникати фізичних навантажень протягом 3-х днів після операції.
5. При виникненні кровотечі необхідно:

● покласти на рану марлевий тампон і прикусити його. Для виготовлення тампона
візьміть шматочок стерильного бинта або марлі, згорніть його в кілька разів;

● прикласти до щоки лід, обгорнутий в тканину або холодний предмет. Холод слід
тримати біля щоки 10-15 хвилин, роблячи перерви 1-1,5 години;

● вести контроль артеріального тиску.

Якщо кровотеча значна і/або не припиняється протягом 12 годин після видалення,
негайно зверніться в клініку!!!

6. Після хірургічної маніпуляції може виникнути набряк м'яких тканин і гематома (синяк)
на
стороні операції. Щоб зменшити ризик набряку, відразу після операції і протягом
першої доби можна прикладати до щоки лід, обгорнутий в тканину, або холодні
предмети. Холод слід тримати біля щоки по 10-15 хвилин, роблячи перерви 1-1,5
години. На третій день набряк може наростати, на четвертий день, як правило, спадає.

7. Оніміння на верхній щелепі може тривати протягом 1-2 годин, на нижній щелепі
значно довше - протягом 2-4 годин, в залежності від ваших анатомічних та
фізіологічних особливостей. Постарайтеся в цей час не приймати їжу, щоб не прикусити
м'які тканини щоки, язика, губ.

8. Після анестезії можливі:
● Набряк м'яких тканин, крововилив в місці прокола. Ми радимо прикласти холод на

15 хв.
● Зниження уваги. Рекомендуємо не сідати за кермо автомобіля.
● Можуть виникнути відстрочені алергічні реакції на анестетик або антибіотики у

вигляді набряку обличчя, язика, висипу. Ми рекомендуємо: випити таблетку



антигістамінного препарату (Супрастин, Діазолін) і обов'язково зателефонувати в
нашу клініку. При наростаючому набряку - викликати швидку.

● Після припинення дії анестезії може виникнути ниючий біль в області маніпуляції.
При необхідності можна прийняти таблетку знеболюючого засобу,
рекомендованого лікарем (Німесил, Нурофен, Солпадеїн).

● Якщо біль не проходить або посилюється протягом 2-3 днів, необхідно негайно
звернутися до лікуючого лікаря або за телефонами, вказаними в пам'ятці.

9. У першу добу після хірургічної маніпуляції можливо невелике підвищення температури
тіла. Якщо температура висока (38-39°C і більше) і/або тримається більше 24 годин,
необхідно негайно звернутися до лікаря або за телефонами, вказаними в пам'ятці.

10. Чистити зуби після хірургічної маніпуляції необхідно! Протягом доби після операції
дозволяється не чистити зуби тільки на стороні маніпуляції. Далі необхідно обережно
чистити всі зуби новою зубною щіткою типу "Sоft". На стороні маніпуляції можна
скористатися ватною паличкою або монопучковою зубною щіткою «Curaprox».

11. Не забувайте приймати призначені лікарем медикаменти, дотримуючись
рекомендованого дозування і тривалості курсу.

12. Якщо в лунку видаленого зуба лікар помістив спеціальну гемостатичну (кровоспинну)
губку або інший матеріал - постарайтеся приймати їжу на іншій стороні. Не знімайте
губку самостійно. Вона повинна сама розсмоктатися. Якщо губка випала і з'явився
ниючий біль, то необхідно звернутися до лікаря.

Необхідно терміново звернутись до лікаря, якщо:

● біль посилюється або зберігається більше 24 годин;
● кровотеча посилюється або зберігається більше 12 годин;
● втрачені один або кілька накладених лікарем швів;
● з'явився гнилісний запах з рота;
● важко або боляче відкривати рот;
● болісне,   ускладнене ковтання;
● температура тіла підвищується значно (більш 38°C) і/або зберігається понад 24

години;
● набряк збільшується або зберігається більше 3-х днів;
● виникла рухливість сусідніх зубів.

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!


