مراقبتهای بعد از ترمیم ریشه (عصب کشی)
 برای چند روز اول پس از درمان دندان درمان شده امكان دارد دردهای کم یا زیادی داشته باشد ؛ به طوریكه ایندردها در روزهای اولیه بیشتر بوده و به صورت دردهای خود به خود و ضرباندار وحساسیت دندان به لمس و فشار  ،خود
را نشان می دهد و پس از این مدت  ،دردهای خود به خود به تدریج کمتر شده و فقط به هنگام ضربه ( غذا خوردن یا
برخورد دندان به دندان فك مقابل ) درد می گیرد و در نهایت دردها کامالً از بین می رود  .در مواردی به علت وجود
التهاب شدید و یا عفونتهای قبل از درمان  ،این دردها می توانند حادتر و شدیدتر بوده و گاه همراه تورم باشد که
جای نگرانی نداشته و با مراجعه تجویز داروهای الزم مشكل برطرف می گردد.
 سوالی که بسیاری از بیماران می پرسند این است که اگر دندانم معالجه ریشه شده است  ،چرا هنوز درد دارم؟در مرحله ابتدائی درمان ریشه به علت قطع نمودن و خارج کردن عروق و اعصاب از کانال ریشه  ،یك زخم و التهابی
در اطراف ریشه دندان در استخوان ایجاد می گردد و مانند هر جای دیگری از بدن که اگر عضوی قطع و مجروح شود ،
محل آن تا مدتی دردناك و ملتهب خواهد بود  ،در مورد دردهای بعد از درمان ریشه هم علت درد  ،زخم و التهاب
ناحیه قطع عصب در ا ستخوان اطراف ریشه دندان ( و نه در کانال ریشه تمیز شده و پرشده ) می باشد  .بنابراین
وجود دردهای احتمالی بعد از درمان موجب نگرانی شما نشود  .حالت درد بر اساس شدت التهاب  ،عفونت قبلی
کانالها  ،تعداد کانالها و  ....در افراد مختلف فرق می کند .
 درمان ریشه دندانها در بیش از  % ٠٩موارد با موفقیت همراه است و عدم موفقیت آن گاه با انجام عصب کشیمجدد و قطع ریشه قابل نگهدار ی است.
دندان عصب کشی شده بعلت نداشتن عصب به پوسیدگی  ،سرما وگرما حساس نبوده و درصورت بهداشتضعیف براحتی پوسیده می گردد و بعلت خارج کردن عصب و محتویات پالپ دندان مرده همانند یك دندان زنده و
محكم نبوده و باید از خوردن غذاهای سفت و شكننده اجتناب کرد  .چنانچه پر کردگیهای تاج بسیار وسیع باشد جهت
جلوگیری از شكستگی دندان بایستی زیرروکش رود.

