Dental Surgery Aftercare

द ाँतको शल्यक्रिय पछि ध्य न ददनप
ु ने कुर

सामान्य एनेस्थेससया प्रयोग गरिएको दााँतको उपचाि पश्चात तपाईंको बच्चामा ननम्न लक्षणहरु दे खिने सक्छन ् ।








हे रच ह र





दााँत ननकासलएपनछ मुिबाट हल्का िक्तश्राव हुन सक्छ जुन गोजले सजजलै ननयन्रण गनन सककन्छ ।
रिङ्टा लाग्ने वा उजल्ट हुने
मुि, बंगािा ि घााँटटमा असजजलो हुने
२४ घण्टा सम्म असल असल ज्वि आउने

घिमा फके पनछ केटह घण्टा सम्म रिंगटा लाग्ने
ओठ, गाला ि बंगािा असल असल सनु ननु

ननन्रा, िाना िाने ि िेलकुदमा अस्थाईरुपमा असि दे खिनु

स बध नी अपन उनु पने

सल्यकिया वा सजनरि पनछको २४ घण्टा बच्चाले आिाम गनुन पछन ि धेिै हलचल नहुने िालको कृयाकलाप मार गनुन पछन ।
टदनभरि नै बच्चाको ननगिानन िाख्नु पछन । औषधधको कािणले बच्चा आत्तीने ि अजस्थि हुन सक्छ ।
यटद बच्चाको दााँत ननकासलएको हो भने ४८ घण्टा सम्म कुनै पेय पदाथन पपउाँ दा स्र को प्रयोग गनन नटदनु होला ।
सल्यकिया वा सजनरि गिे को टदन पनन बच्चाले आफ्नो दााँत ब्रशले माझ्न सक्छ ।

त गत ददने चचज व ड इट



तागतको लाधग बच्चालाई स्याउको जुस, , पानी, कुल-एड, गेलाटटन वा गाटोिे ड टदन सक्नु हुन्छ । तागतको मारा बढाउन बच्चालाई बबस्तािै दध
ु ि
हल्का िानेकुिा टदन सक्नु हुन्छ । दााँत ननकासलएको हो भने २४ घण्टा सम्म यस्तो हल्का िाने कुिा मार टदनु होला ।
तागनतलो िानेकुिामा बच्चालाई 24 घण्टा पनछ पनन िाम्रो भैिहे को छ भने उसलाई ननयसमत िानेकुिा टदन सक्नु हुन्छ ति उसले पचाउन सक्ने
टहसाबले मार ।



औषचध


बच्चाले प्रशस्त पेय पदाथन िाओस ् भन्ने कुिामा ध्यान टदनु होला ।

दि
ु ेको या ज्वि आएको िण्डमा,






तपाईं एससटासमनोफेन (बच्चाको टाईलेनोल,) औषधध ४ दे खि ६ घण्टा बबिाएि टदन सक्नु हुन्छ ।

दि
ु ेमा वा ज्विो आएमा प्रत्येक छ दे खि आठ घण्टामा इबुप्रोकफन (बच्चाको मोटरन)।

बच्चालाई टदने अन्य औषधधको हकमा तपाईंको डाक्टिले नै सल्लाह टदने छन ् ।
बच्चालाई आएजस्परिन वा पेप्टो-बबस्मोलजन्य उत्पादनहरु नटदनु होला।

आफ्नो बच्च को ड क्टर व दन्त चचक्रकत्सकल ई संपकक गनुक होस ।





बच्चाले ४ घण्टा भन्दा बटढ सम्म उजल्ट ग-यो भने

२४ घण्टा भन्दा बटढ समय सम्म बच्चाको तापिम १०१ डडधि फिे नहाईट (३८.३ डडधि सेजन्टिेट) भन्दा बटढ िटहिह्यो भने
बच्चालाई सास फेनन गाह्रो भयो भने

एससटासमनोफेन (टाईलेनोल) को प्रयोग बाट वा डाक्टिले टदएको कुनै औषधधले बच्चालाई दि
ु ेको ननयन्रण गनन सक्नु भएन भने



िक्तश्राव निोककएमा तथा गोजले काम नगिे मा



तपाईलाई केटह सोध्नु पिे मा वा कुनै कुिाको धचन्ता भएमा

फलो-अप व फेरर ज ने ब रे

तपाईंको बच्चाको डाक्टिले फेरि अको पल्ट फलो-अप को लाधग त्यहााँ कटहले जानु पने हो भन्ने छन ् । दााँतको उपचाि गने त्यस अकफसमा समय समलाएि
जान नबबसननु होस ् ।
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ह मील ई सम्पकक गनह
ुक ोस ्
तपाईंसाँग कुनै प्रश्नहरु छन ् भने सामान्य कायनलय अवधधमा बबना टहचककचाहट हाम्रो दन्त जक्लननकको टे सलफोन 513-636-4641 मा सम्पकन गनह
ुन ोस ्
। सामान्य कायनलय समय पनछ कृपया 513-636-4200 मा टे सलफोन गिे ि ननवासी दन्त धचककत्सकसाँग बात मानह
ुन ोस ्
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