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Sağlıklı Dişler,
Sağlıklı Gülüşler Dileriz...

DİȘ ÇEKİMİ ve SONRASI

Dișler Neden Çekilir?
Dișler çeșitli nedenlerden dolayı çekilebilir:
Çürüğün diș köküne ulașması
Enfeksiyonun diși ya da çevreleyen kemiğin
büyük bir kısmını yok etmesi
Ağzınızda tüm dișler için yeterli yer kalmaması
Birçok diș hekimi, sadece kısmen çıkan gömülü
dișlerin çekilmesini tavsiye etmektedir. Kısmen
çıkan dișlerin çevresine bakteriler girerek, enfeksiyona neden olabilir ve diși çevreleyenkemiğe
yayılarak, ciddi bir soruna neden olabilir.
Gömülü dișler, çıkabilecekleri yeterli yer olmamasına rağmen dișeti dokusunu zorlamaya devam
edebilir. Bu çıkıș denemesinin yol açtığı sürekli
basınç, yakındaki dișlerin köklerine hasar verebilir.
Gömülü dișin çekilmesi olușabilecek bir enfeksiyonu, yandaki diște ve kemikte meydana gelebilecek hasarı ve ileride ortaya çıkabilecek ağrıları
önleyebilir.
Tedavi Sırasında Genel Olarak Uygulanan Anestezi
Sonrasında Lütfen Așağıdaki Kurallara Uyunuz.
Uyușuk olan bölgenin ısırılmaması sağlanmalıdır.
Eğer diș tedaviniz genel
anestezi ile yapılmıș ise çekimi
izleyen ilk 24 saat hastayı
refakatçisiz bırakmayınız. Özellikle
beslenme ihtiyaçları sırasında mutlaka yanında bulununuz.

Diș çekimi sonrası en az 2 saat
süreyle beslenme yapmayınız.
Uyușukluğunuz geçmeden açlık
hissedilir ise veya kan șekeri
düșerse ılık sıvı besinler veya meyve
suyu tüketilmelidir. Çiğneme yapmamalıdır, sıcak gıdalar(çorba, çay,
kahve vb.) tüketilmemelidir.
Anestezinin etkisinin geçmesi
sırasında karıncalanma hissedebilir.
Her hangi bir sorun ya da korkulacak bir șey yoktur. Lokal Anestezi
etki süresi üst çenede ortalama 2
saat, alt çenede 4–6 saat olabilir
(Kișisel ve yapısal özelliklere, ilaç
tipine göre bazen 1, bazen de 4 – 5
saat sürebilir)
Genel anestezi sonrası ilk 24 saat
dikkat edilmelidir.
Anestezinin etkisinin geçmemesi
nadir rastlanabilen bir durumdur.
Böyle bir durumla karșılașırsanız
așağıdaki iletișim telefonlarından
hekiminize bașvurunuz.
İlk 24 saat içerisinde sıcak banyo
yapılmamalı, sıcak havada, güneș
altında kalınmamalıdır.
Sigara içilmemeli, alkol
alınmamalıdır.

Lokal uyușukluk geçtikten sonra hafif bir
ağrı olabilir. Bu durumda (Aspirin dıșında)
hekiminizin önerdiği ağrı kesici ilaç
kullanılabilir.
Kanlı tamponlar merkezimiz içerisinde
bulunan Tıbbi Atık Kovalarına (kırmızı poșetli) atıldıktan sonra ( kișiye ve yara yerine
göre ) pıhtılașma bașlayana kadar sızıntı
șeklinde bir kanama olur.
Temizliğinden emin olunmayan gıdalar ağza
alınmamalıdır.
Diș çekimi yarası 1–2 hafta içinde kapanır.
Bu süre içinde ağız temizliğine normalden
daha fazla özen gösterilmesi (enfeksiyonlardan korunabilmek için) tavsiye edilir.
Diș Çekimi Kuvvet Gerektirir mi? Bu Bakımdan
Bayan ve Erkek Diș Hekimleri Arasında Fark Var
mıdır?
Çekim sırasında elbette bir kuvvet uygulanır.
Ancak çekim aletleri zaten hekimin uyguladığı
kuvveti birkaç katına çıkaracak șekilde tasarlandığından, așırı kuvvet olumsuz sonuçlar bile
doğurabilir.
Dolayısıyla diș çekimi daha ziyade, teknik bilgi ve
beceri gerektiren bir girișimdir. Birçok çene
cerrahının bayan olduğu unutulmamalıdır.

