
Рекомендації після реставрації зубів

Сьогодні Вам провели реставрацію зуба(-ів) фотополімерним матеріалом. Реставрація - це
кропітка робота, що дозволяє відновити не лише функцію зуба, але і його естетику.

Для того, щоб результат радував Вас якомога довше, скористайтесь нашими порадами:

● В день процедури для виключення можливого фарбування реставрації не слід вживати
в їжу фарбуючі напої (кава, чорний чай, червоне вино, лимонади, соки тощо), овочі і
фрукти (буряк, чорниця, гранат, вишня тощо);

● Якщо після проведеної реставрації зберігається відчуття, що пломба «заважає»,
обов'язково зверніться до лікаря для усунення даного дискомфорту. Це необхідно
зробити якомога швидше, тому що завищення пломби по прикусу може викликати
скол/відлом реставрації, біль при накушуванні на зуб внаслідок перевантаження.

● Під час лікування використовується кламер і ізоляційний платок, тому в ділянці ясен
пролікованого зуба може зберігатись набряк і почервоніння. Приділяйте більше уваги
цій ділянці під час чищення зубів.

● Після проведення реставрації може зберігатись незначна чутливість зуба протягом 2-х
тижнів.

● Бактерії, що входять до складу зубного нальоту, негативно впливають не тільки на
здорову емаль зубів, але і на стан реставрації. Тому правильне чищення зубів в домашніх
умовах є запорукою довгострокової служби та бездоганного вигляду пломби.

● Якомога довше зберегти прекрасний результат і своєчасно виявити можливі проблеми
на ранній стадії допоможуть регулярні проведення професійної гігієни порожнини рота
не рідше 1 разу в 6 місяців.

● Через 6 місяців після проведеної реставрації необхідно звернутися до свого лікаря для
планового полірування, оскільки в процесі природної експлуатації пломбувальний
матеріал може втрачати свій первісний блиск та з'являтися порушення крайового
прилягання.

● Ми рекомендуємо, по можливості, обмежити накушування реставрованими зубами
твердої їжі (сухарі, кістки тощо). Постарайтеся позбутися таких шкідливих звичок, як
накушування ручок, олівців, вживання насіння, горіхів, відкривання зубами пляшок
тощо).

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!


