الرعاية الالحقة لجراحة األسنان
قد تتوقع أن يظهر على طفلك هذه األعراض بعد عالج األسنان تحت التخدير العام:



نزيف خفيف من الفم في حالة خلع األسنان



غثيان أو قيء



ألم في الفم أو الفك أو الرقبة



ارتفاع طفيف في درجة الحرارة لمدة  42ساعة



نعاس لعدة ساعات بعد العودة إلى المنزل



تورم خفيف في الشفتين والخدين والفكين



تأثير مؤقت على النوم وتناول الطعام ولعب األنشطة

إرشادات األنشطة والرعاية


يجب على طفلك الراحة والقيام بأنشطة هادئة فقط لمدة  42ساعة بعد الجراحة.



راقب طفلك عن كثب باقي اليوم .فالدواء الذي يتناول طفلك قد يجعله غير متزن.



ال تدع طفلك يشرب من ماصة لمدة  24ساعة في حالة خلع أسنانه.



يمكن لطفلك تنظيف أسنانه في يوم الجراحة ذاته.

النظام الغذائي


ابدأ النظام الغذائي الخاص بطفلك بالسوائل الصافية مثل عصير التفاح أو المشروبات الغازية أو الماء أو شراب كول أيد أو الجيالتين أو مشروب جاتوريد.
يمكنك زيادة النظام الغذائي ببطء ليضم الحليب واألطعمة الطرية .استمر في إعطاء الطفل النظام الغذائي الطري لمدة  42ساعة في حالة خلع أسنانه.



إذا كان طفلك يسير بشكل جيد مع هذا النظام الغذائي ،يمكنك البدء في إضافة األطعمة العادية .ابدأ في إعطاء طفلك النظام الغذائي العادي قدر احتماله.



تأكد من شرب طفلك الكثير من السوائل.

األدوية


يمكنك إعطاء طفلك أدوية أسيتامينوفين (تايلينول ،موترين لألطفال) كل أربع إلى ست ساعات عند شعوره باأللم أو الحمى .وقد يقترح الطبيب المعالج أدوية
أخرى لطفلك.



تجنب إعطاء طفلك األسبرين ومنتجات ( Pepto-Bismolبيبتو -بيسمول).

االتصال بالطبيب المعالج لطفلك


إذا تقيأ طفلك ألكثر من أربع ساعات



إذا ظلت درجة حرارة الطفل مرتفعة ألكثر من  101درجة فهرنهايت ( 3483درجة مئوية) أكثر من  42ساعة.



إذا عانى طفلك من متاعب في التنفس



إذا لم تستطع التغلب على ألم الطفل باستخدام أدوية أسيتامينوفين (تايلينول) أو أي دواء موصوف آخر.



إذا استمر النزيف



إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات

المتابعة الصحية
سيخبرك طبيب األسنان المعالج لطفلك بموعد زيارة المتابعة .تأكد من تحديد موعد الزيارة مع مكتب طبيب األسنان.

آخر
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