दत
ाँ को शल्यक्रिय पछि ध्य न क्रदनुपने कु र
सामान्य एनेस्थेससया प्रयोग गरिएको दााँतको उपचाि पश्चात तपाईंको बच्चामा ननम्न लक्षणहरु दे खिने संभावना िहन्छ ।








हे रचाह र





यदद दााँत ननकासलएको हो भने मुिमा असलकनत िगत दे ख्नु हुनेछ ।
रिङ्टा लाग्ने वा उल्टट हुने
मि
ु , बंगािा ि घााँदट दख्
ु ने

२४ घण्टा सम्म असल असल ज्वि आउने

घिमा फके पनछ केदह घण्टा सम्म रिंगटा लाग्ने
ओठ, गाला ि बंगािा असल असल सुनननु

ननन्रा, िाना िाने ि िेलकुदमा अस्थाईरुपमा असि दे खिनु

साबधानी अपनाउनु पने

सटयक्रिया वा सर्जरि पनछको २४ घण्टा बच्चाले आिाम गनुज पछज ि धेिै हलचल नहुने िालको कृयाकलाप मात्र गनुज पछज ।
ददनभरि नै बच्चाको ननगिानन िाख्नु पछज । औषधधको कािणले बच्चा आत्तीने ि अल्स्थि हुन सक्छ ।

यदद बच्चाको दााँत ननकासलएको हो भने ४८ घण्टा सम्म कुनै पेय पदाथज पपउाँ दा स्र को प्रयोग गनज नददनु होला ।
सटयक्रिया वा सर्जरि गिे को ददन पनन बच्चाले आफ्नो दााँत ब्रशले माझ्न सक्छ ।

तागत दिने चचज वा डाइट



तागतको लाधग बच्चालाई स्याउको र्ुस, हटका पेय पदाथज, पानी, कुल-एड, गेलादटन वा गाटोिे ड ददन सक्नु हुन्छ ।
तागतको मात्रा बढाउन बच्चालाई बबस्तािै दध
ु ि हटका िानेकुिा ददन सक्नु हुन्छ ।
दााँत ननकासलएको हो भने २४ घण्टा सम्म यस्तो हटका िाने कुिा मात्र ददनु होला ।




औषचध



तागनतलो िानेकुिामा बच्चालाई िाम्रो भैिहे को छ भने उसलाई ननयसमत िानेकुिा ददन सक्नु हुन्छ ति उसले पचाउन सक्ने दहसाबले मात्र ।
बच्चाले प्रशस्त पेय पदाथज िाओस ् भन्ने कुिामा ध्यान ददनु होला ।

दि
ु ेको या ज्वि आएको िण्डमा, तपाईं एससटासमनोफेन (टाईलेनोल, बच्चाको मोदरन) औषधध ४ दे खि ६ घण्टा बबिाएि ददन सक्नु हुन्छ । बच्चालाई
ददने अन्य औषधधको हकमा तपाईंको डाक्टिले नै सटलाह ददने छन ् ।
बच्चालाई आएल्स्परिन वा पेप्टो-बबस्मोलर्न्य उत्पादनहरु नददनु होला।

आफ्नो बच्चाको डाक्टरलाई संपकक गनुक होस ।







बच्चाले ४ घण्टा भन्दा बदढ सम्म उल्टट ग-यो भने

२४ घण्टा भन्दा बदढ समय सम्म बच्चाको तापिम १०१ डडधि फिे नहाईट (३८.३ डडधि सेल्न्टिेट) भन्दा बदढ िदहिह्यो भने
बच्चालाई सास फेनज गाह्रो भयो भने

एससटासमनोफेन (टाईलेनोल) को प्रयोग बाट वा डाक्टिले ददएको कुनै औषधधले बच्चालाई दि
ु ेको ननयन्त्रण गनज सक्नु भएन भने
िगत आउन थासमएन भने

तपाईलाई केदह सोध्नु पिे मा वा कुनै कुिाको धचन्ता भएमा

फलो-अप वा फेरर जाने बारे

तपाईंको बच्चाको डाक्टिले फेरि अको पटट फलो-अप को लाधग त्यहााँ कदहले र्ानु पने हो भन्ने छन ् । दााँतको उपचाि गने त्यस अक्रफसमा समय
समलाएि र्ान नबबसजनु होस ् ।

पनछटलो पटक संसोधधत: ०३/२०१२

