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PORADNIA STOMATOLOGICZNA

- na 2-3 godziny przed planowanym zabiegiem usuni cia z ba zjedz obfity posi ek oraz s odk  przek sk

   np. batonik, zmniejszy to mo liwo  omdlenia.

- ok. 1 godz. przed zabiegiem wypij ok. 1 litra p ynów

- w przypadku nadci nienia  nale y przyj  leki, sprawdzi  i zg osi  lekarzowi warto ci ci nienia krwi;

- za yj wszystkie leki, które przyjmujesz na sta e (przewlekle);

- bez konsultacji z Twoim lekarzem prowadz cym nie przestawaj przyjmowa  leków przeciwkrzepliwych

   (lekarz prowadz cy mo e zaleci  zamian  tych leków na inne lub zmniejszy  dawk );

- w przypadku cukrzycy  sprawd  poziom cukru glukometrem;

- w przypadku astmy  przyjmij leki i miej przy sobie nebulizator;

- nie przyjmuj dora nie leków rozrzedzaj cych krew (tj. Polopiryna, Aspiryna, Acard, Polocard, innych leków

   zawieraj cych kwas acetylosalicylowy, itp.) co najmniej 7 dni przed planowanym zabiegiem usuni cia z ba;

- nie umawiaj si  na zabieg usuni cia z ba tu  przed lub w pierwszych dniach cyklu miesi czkowego;

- na 24 h przed zabiegiem nie spo ywaj alkoholu;

- przed zabiegiem poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach;

- zg o  lekarzowi wszelkie zmiany w Twojej morfologii krwi, w szczególno ci mniejsz  liczb  p ytek krwi

   (trombocytów) ni  50 000, poniewa  w tym przypadku usuwanie z ba mo e odby  si  wy cznie

   w warunkach szpitalnych;

- zg o  lekarzowi obecno  zastawek, protez, defektów odporno ci  mo e by  konieczna

   os ona antybiotykowa przez zabiegiem;

ZALECENIA DOTYCZ CE POST POWANIA PRZEZ I PO

EKSTRAKCJI (USUNI CIU) Z BA

- przez 30 minut po zabiegu nale y zagryza  gazik w celu zatrzymania krwawienia, je li po up ywie

   tego czasu krwawienie si  utrzymuje, konieczna jest obserwacja i wizyta u lekarza;

- w przypadku wyst pienia dolegliwo ci bólowych po ust pieniu znieczulenia dozwolone jest

   za ycie rodków przeciwbólowych (z wy czeniem leków zawieraj cych kwas acetylosalicylowy,

   np. aspiryny  mo e to doprowadzi  do niepo danego przed u enia krwawienia);

- przez 3 godziny po ekstrakcji niewskazane jest jedzenie, picie, nie nale y pali  przez co najmniej dob ,

   przez reszt  dnia nale y stosowa  diet  mi kk ;

- w dniu zabiegu nie nale y my  z bów i p uka  jamy ustnej;

- niewskazane jest ogrzewanie okolicy usuni tego z ba, mo na zastosowa  zimne ok ady;

- przez przynajmniej 24 godziny po usuni ciu z ba nale y unika  nadmiernej ekspozycji na s o ce,

   picia napojów przez s omk , picia napojów gazowanych, gor cych i zawieraj cych alkohol oraz palenia,

   niewskazane jest równie  wydmuchiwanie nosa i spluwanie; w tym czasie pacjent powinien zrezygnowa

   z uprawiania sportu, wykonywania pracy fizycznej i korzystania z sauny;

- przestrzeganie powy szych zasad minimalizuje wyst pienie powik a  po zabiegu takich jak tzw. suchy

   z bodó  objawiaj cy si  przed u aj cym si  bólem w okolicy usuni tego z ba;

- wszelkie niepokoj ce objawy wymagaj  konsultacji lekarskiej;

- w przypadku obrz ku wskazane jest zastosowanie zimnego ok adu;

- je li po zabiegu zosta y przepisane leki, nale y je stosowa  zgodnie ze wskazaniami lekarza;
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