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Μόσχευμα συνδετικού ιστού

Ξεκουραστείτε για να επιταχύνετε την επούλωση

• Αποφύγετε αεροβική άσκηση για τουλάχιστον για 3 ημέρες διότι 
αυξάνει την πίεση και μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση του 
μοσχεύματος 

• Λάβετε ημιξαπλωτή θέση για το υπόλοιπο της ημέρας

• Σηκώνεστε αργά για να μη ζαλιστείτε

• Περιορίστε όποια φυσική δραστηριότητα στο ελάχιστο

Πρήξιμο

Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο μετά από κάθε χειρουργική πράξη. 
Τοποθετείτε πάγο στην περιοχή για τις πρώτες 36 ώρες. Εφαρμόστε 
παγοκύστη για 20 λεπτά και απομακρύνετε για τα επόμενα 20 λεπτά. 
Επαναλάβετε αντίστοιχα. Ο πάγος δεν έχει μεγάλη επίδραση μετά το πρώτο 
24ωρο αλλά ανακουφίζει. Το πρήξιμο είναι μέγιστο 48-72 ώρες μετεγχειρητικά. 
Δυσκολίες διάνοιξης του στόματος που μπορεί να προκύψουν αναμένεται να 
υποχωρήσουν σύντομα. Εφαρμογή θερμών επιθεμάτων 72 ώρες μετά αυξάνει 
τοπικά την κυκλοφορία και βοηθά στην απομάκρυνση του πρηξίματος. Δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείτε θερμά επιθέματα για περισσότερο από 3 ημέρες. Το 
πρήξιμο συνήθως διαρκεί 1 εβδομάδα.

tabs Algofren 600mg 3 x ημέρα για 4-5 ημέρες

Αιμορραγία

Μικρή αιμορραγία ή ερυθρότητα του σάλιου είναι φυσιολογική και 
αναμενόμενη για 24 ώρες. Ασκείτε σταθερή συνεχόμενη πίεση με μια γάζα 
τοπικά. Δαγκώστε τη γάζα για 30 λεπτά και επαναλάβετε σε περίπτωση που 
κρίνετε αναγκαίο. Αυτό πιθανόν να ελέγξει την αιμορραγία. Μικρή εκροή 
αίματος είναι φυσιολογική για τις πρώτες μέρες. Αποφύγετε το κάπνισμα, 
πόση με καλαμάκι, γαργάρες, ασπιρίνη γιατί ο θρόμβος μπορεί να διασπαστεί, 
προκαλώντας αιμορραγία ξανά. Σε αυτή την περίπτωση λάβετε ημιόρθια στάση 
χρησιμοποιώντας 2 μαξιλάρια. Εάν η αιμορραγία δεν ελέγχεται παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το οδοντιατρείο άμεσα. Μην κοιμάστε με τη γάζα στο στόμα 
διότι μπορεί να την καταπιείτε τυχαία.

Φάρμακα

Παρακαλώ ακολουθείστε το φαρμακευτικό πρωτόκολλο που 
χορηγήθηκε.

Στοματική φροντίδα 

Μην βουρτσίζετε έντονα για 12 εβδομάδες το μόσχευμα!
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Στοματική υγιεινή θα πρέπει να εκτελείται συνεχώς σε όλες τις 
περιοχές που δεν χειρουργήθηκαν. Σε περιοχές χειρουργείου βουρτσίστε 
προσεκτικά με πολύ μαλακή οδοντόβουρτσα. Σε περιοχές που έχει 
χρησιμοποιηθεί χειρουργική κονία βουρτσίστε μόνο της επιφάνειες των 
δοντιών που φαίνονται. Αποφύγετε το νήμα σε αυτές τις περιοχές για την 
πρώτη εβδομάδα. Ακόμα, αδιάλυτο στοματοδιάλυμα, αλατόνερο ή 
χλωρεξιδίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται την πρώτη εβδομάδα μετά την 
επούλωση και συσκευές ξεπλύματος αποφεύγονται για 3 εβδομάδες. Οι 
εκτεθειμένες περιοχές χειρουργείου θα πρέπει να σκουπίζονται μαλακά με 
μπατονέτα εμποτισμένη σε χλωρεξιδίνη πρωί και βράδυ καθώς και μετά από 
κάθε γεύμα.

Αποφύγετε να ξεπλένετε, να φτύνετε, ή να ρουφάτε με καλαμάκι για 24 
ώρες μετά το χειρουργείο διότι διαταράσσετε τη διαδικασία επούλωσης. Μην 
ξεπλένετε με αλατόνερο ή στοματοδιάλυμα διότι ερεθίζει την περιοχή, 
προκαλεί πόνο και καθυστερεί την επούλωση. Βουρτσίστε το υπόλοιπο στόμα 
κανονικά την επόμενη μέρα μετά το χειρουργείο αλλά αποφύγετε την περιοχή 
του μοσχεύματος. Μετά το πρώτο μετεγχειρητικό ραντεβού (7-10 ημέρες) 
βουρτσίστε προσεκτικά με μαλακή οδοντόβουρτσα και ξεπλύνετε ήπια με 
στοματικό διάλυμα. Παρακαλώ μην ακουμπάτε το μέρος για 1 εβδομάδα 
τουλάχιστον γιατί θα μπορούσε να μετακινήσει τον ιστό επούλωσης και να 
δημιουργήσει επιπλοκές στο μόσχευμα ή στη δότρια περιοχή. Ακόμα μην 
τραβάτε το χείλος για να παρατηρήσετε το μόσχευμα

kingingival, chlorhexil, eludril, perioxidin, plackout, hexalen, etc.

Διατροφή

Μην τρώτε κοντά στην περιοχή του χειρουργείου για 4-6 εβδομάδες.

Αποφύγετε πολύ ζεστά, κρύα και όξινα (πορτοκάλι, ντομάτα) φαγητά ή 
ποτά. Ακόμα αποφύγετε κολλώδη και αιχμηρά φαγητά, ζάχαρη, αλάτι και 
πικάντικα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε μια ισορροπημένη δίαιτα όσο το 
συντομότερο δυνατό.

Υγρά

Όσο το δυνατό γρηγορότερα μετά το χειρουργείο. Συνίστανται 6-8 
ποτήρια νερού την ημέρα της επέμβασης.

Κάλυμμα υπερώας

Βρίσκεται στην υπερώα για να προστατεύει τη δότρια περιοχή και 
συνήθως είναι ακρυλικό. Φορέστε το τουλάχιστον για 2 ημέρες. Αφαιρέστε 
μόνο αν πρόκειται να το καθαρίσετε, έπειτα χρησιμοποιείστε κάποια αλοιφή ή 
γάζα-μαλακό επίδεσμο εσωτερικά και τοποθετήστε το ξανά. Ο λεπτός 
επίδεσμος είναι από κάτω για να ελέγχει την αιμορραγία. Αν το κάλυμμα δεν 
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παραμένει στη θέση του παρακαλώ αφαιρέστε τον επίδεσμο. 3 ημέρες 
μετεγχειρητικά αρχίστε να το αφαιρείτε σταδιακά και φορέστε το μόνο αν σας 
ανακουφίζει. 5 μέρες μετά διακόψετε τη χρήση του.

Το κάλυμμα μπορεί να είναι επίσης από σιλικόνη για να προστατεύει και 
να περιορίζει την αιμορραγία αλλά και τη δυσανεξία. Αν μικρά κομμάτια 
αποτριφτούν μην ανησυχείτε. Αν μεγαλύτερα μέρη αποσπαστούν τότε πρέπει 
να αντικατασταθεί. Ωστόσο αν νιώθετε άνετα την 4η  μετεγχειρητική μέρα 
καμία ενέργεια δεν απαιτείται.

Αλκοόλ/ασπιρίνη

Αποφύγετε όσο είστε κάτω από όποια φαρμακευτική αγωγή. Αποφύγετε 
αλκοόλ ή ασπιρίνη για τις πρώτες 2 ημέρες τουλάχιστον διότι μπορεί να 
προκληθεί αιμορραγία και καθυστέρηση της επούλωσης.

Κάπνισμα

Αποφύγετε διότι καθυστερεί την επούλωση, προκαλεί δυσανεξία και 
αυξάνει τις πιθανότητες μόλυνσης και αιμορραγίας.
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