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 اتیکے بعد ہدا یسرجر یمنہ ک

 

 

 بھال کھید ی. زخم ک1

 ںیڑیمنٹ کے لئے گوج کے ساتھ زخم کو سک 10 بایتقر. 

 ۔ںینہ کر ینوش ٹیگھنٹے تک سگر 24کے بعد کم از کم  یسرجر 

 . خون بہنا2

 ہلکا سا خون بہنا معمول ہے۔ 

 ۔ںیکر زیسے کلال کرنے سے گر قےیاپنے منہ کو بھرپور طر ںیکے بعد پہلے دنوں م یسرجر 

 ۔ںیمنٹ تک دبا د 30اور  ںیگوز ڈال لےیزخم سے دوبارہ خون بہنا شروع ہو جائے تو اس پر گ اگر 

 ۔ںیگال پر برف لگائ ےی( کے لںیمنٹ نہ 20منٹ ہاں اور  20جگہ پر چند گھنٹوں ) یک یسرجر 

 . درد3

 بات ہے۔ یدرد معمول ک یکے بعد معمول یسرجر 

 ۔ںیعالمات پر، اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے درد کش دوا ل یپہل 

 جائے، بشمول  ایاشارہ نہ ک ںیصورت م یطرف سے دوسر یجب تک کہ آپ کے ڈاکٹر ک ںیرکھ یجار یتھراپ یک معمول

کے ضرورت ہو تو دانتوں  یک اتیہوتا ہے۔ اگر آپ کو درد کش ادو سڈیا لکیسیلیس لیسٹیا ںیجن م ںیدوائ یسیا ای نیاسپر

 یپر مبن سڈیا لکیسیلیس لیٹیسیجو ا ںید حیکو ترج وںیدوائ یسیں ایصورت م یبھ یاور کس ںیل ںیکردہ دوائ زیتجو یڈاکٹر ک

 نہ ہوں۔

 . سوجن4

 حد تک پہنچ جاتا ہے۔ سوجن کو  ادہیسے ز ادہیز یدن اپن سرےیدوسرے اور ت ہیبات ہے۔  یکے بعد سوجن معمول ک یسرجر

 :ےیکم کرنے کے ل

o (؛ںیمنٹ نہ 20منٹ ہاں اور  20) ںیبرف لگائ ںیکے بعد پہلے گھنٹوں م یسرجر 

o ۔ںیانجام د سسیکے بعد چوتھے دن سے شروع ہونے والے گرم نم کمپر یسرجر 

 حفظان صحت ی. زبان5

 ۔ںیاپنے دانتوں کو برش نہ کر ای ںیگھنٹے تک اپنے منہ کو کلال نہ کر 8کے بعد  یسرجر

 جگہ کے۔ یک یسوائے سرجر ں،یکھانے کے بعد، عام طور پر منہ کے تمام حصوں کو برش کر ہر

 ۔ںیجگہ کو آہستہ سے برش کر یک یسرجر

 ۔ںیدن تک رکھ 8بار  3 ںیمنٹ، دن م 2جگہ پر  یماؤتھ واش کو زخم ک یپر مبن نیڈیکسیکلورہ

(EburOs ،Plak-out 0.12 ،Dentosan ،Corsodyl۔) 

 . کھانا6

 ۔ںیکھائ ںیگرم غذائ ادہینرم اور ز ے،یدن کے ل 2-3

 مدت ی. آرام ک7

 ۔ںینہ چالئ یکے دن گاڑ یسرجر

 . ٹانکے8

 ہو(۔ ایگ اینہ ک انیب ںیصورت م ی)جب تک کہ دوسر ںیدن بعد ہٹائے جاتے ہ 7کے  یسرجر ٹانکے

 

 :ںیفون نمبرز پر کال کر لیدرج ذ ںیصورت م یمسائل ک

 (14.00 - 8.00جمعہ،  - ری)پ 0403992020: نکیکل یسرجر

 (14.00 - 8.00جمعہ،  - ری)پ 0403992254نرس:  ڈیہ

 stomchir@asuits.sanita.fvg.it: سیڈریا لیم یا

 


