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ІНСТРУКЦІЇ ПІСЛЯ ХІРУРГІЇ РОТОВОЇ РОТИ 

 

 

1. ДОГЛЯД ЗА РАНОЮ 

 Притисніть рану марлею приблизно на 10 хвилин. 

 Не паліть принаймні 24 години після операції. 

2. КРОВОТЕЧА 

 Незначна кровотеча є нормою. 

 Уникайте інтенсивного полоскання рота в перші дні після операції. 

 Якщо рана знову почне кровоточити, накладіть на неї зволожену марлю і тримайте 

компрес на 30 хвилин. 

 Прикладіть лід до щоки на кілька годин (20 хвилин так і 20 хвилин ні) у місці 

операції. 

3. БІЛЬ 

 Помірний біль є нормальним явищем після операції. 

 При перших симптомах прийміть знеболююче за призначенням лікаря. 

 Продовжуйте звичайну терапію, якщо інше не призначено лікарем, включаючи 

аспірин або ліки, що містять ацетилсаліцилову кислоту. Якщо вам потрібні 

знеболюючі, приймайте ліки, призначені стоматологом, і в будь-якому випадку 

віддавайте перевагу препаратам без ацетилсаліцилової кислоти. 

4. НАБРЯК 

 Набряк після операції є нормальним явищем. Він досягає максимуму на 2-3-й день. 

Щоб зменшити набряк: 

o прикладати лід у перші години після операції (20 хвилин так і 20 хвилин ні); 

o робити гаряче-вологі компреси, починаючи з 4-го дня після операції. 

5. ГІГІЄНА РОТОВОЇ РОТИНИ 

 Не полоскати рот і не чистити зуби протягом 8 годин після операції. 

 Після кожного прийому їжі зазвичай чистіть усі ділянки рота, крім місця операції. 

 Обережно почистіть місце операції. 

 Тримати ополіскувач на основі хлоргексидину на місці рани протягом 2 хвилин, 3 

рази на день протягом 8 днів (ЕбурОс, Плак-аут 0,12, Дентосан, Корсодил). 

6. ХАРЧУВАННЯ 

 Протягом 2-3 днів їжте м’яку і не дуже гарячу їжу. 

7. ВІДПОЧИНОК 

 Не сідайте за кермо в день операції. 

8. ШВКИ 

 Шви знімають через 7 днів після операції (якщо не вказано інше). 

 

У разі виникнення проблем звертайтеся за номерами телефонів: 

Хірургічна клініка    040 399 2020 (понеділок - п'ятниця, 8.00 - 14.00) 

Головна медсестра    040 399 2254 (понеділок - п'ятниця, 8.00 - 14.00) 

Адреса електронної пошти   stomchir@asuits.sanita.fvg.it 


