ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΘΔΝΗ Δ ΔΝΓΟΓΟΝΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ
Α. Γενικά
1. Γηα ηελ ελδνδνληηθή ζεξαπεία ηνπ δνληηνύ ζαο ζα ρξεηαζηεί λα
έιζεηε ζην ηαηξείν ηξεηο εώο πέληε θνξέο.
2. Αλ θαη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ζα εθαξκνζηεί είλαη θαηά θαλόλα
αλώδπλε, είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηαζηνύλ νξηζκέλα ελνριήκαηα
κεηαμύ ησλ επηζθέςεσλ.
3. Οη πηζαλόηεηεο επηηπρίαο ηεο ζεξαπείαο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ
δνληηνύ ζαο γηα πνιιά ρξόληα, θζάλνπλ ζην 90-95%.
Β. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας
Από ηε ζηηγκή πνπ ζα αξρίζεη ε ζεξαπεία, ην δόληη ζαο θαη νη ηζηνί πνπ
ην πεξηβάιινπλ, είλαη δπλαηό λα εκθαλίζνπλ ελνριήκαηα ηα νπνία
νθείινληαη είηε ζε κόιπλζε πνπ πξνϋπήξρε, είηε ζε δηαηαξαρή ηεο
ηζνξξνπίαο ησλ ηζηώλ, κε ηνπο ρεηξηζκνύο.
Σε πεξίπησζε πνπ αηζζαλζείηε ελνριήκαηα (πόλν, βάξνο, πξήμηκν)
ηεξείζηε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο:
1. Κάληε πιύζεηο ηνπ ζηόκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο ελόριεζεο κε δεζηό
αιαηόλεξν (1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ζε έλα πνηήξη λεξό) ή ρακνκήιη.
Τν νδνληόπιπκα ζα είλαη ηόζν δεζηό, όζν εζείο ην αλέρεζηε, ζα
δηαξθεί 5 ιεπηά θαη ζα επαλαιακβάλεηαη θάζε 1– 2ώξεο.
2. Αλ αληηιεθζείηε ηελ εκθάληζε πξεμίκαηνο, βάιηε εμσηεξηθά ζηελ
πεξηνρή απηή, ςπρξά επηζέκαηα (πάγν), θξαηείζηε ηα εθεί γηα 5 –
10 ιεπηά θαη επαλαιακβάλεηαη θάζε 1-2 ώξεο. Σπκπιεξώζηε ηελ
αγσγή κε ζεξκέο ζηνκαηνπιύζεηο ζηα κεζνδηαζηήκαηα
3. Αλ ππάξμεη πόλνο ρξεζηκνπνηείζηε παπζίπνλα, έλα δηζθίν αλά
ηεηξάσξν ή εμάσξν.
4. απνθύγεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ πεξηνρή ηνπ ππεύζπλνπ δνληηνύ
γηα κάζεζε.
5. Αλ ν πόλνο είλαη αλππόθνξνο, κε δηζηάζεηε λα ζπκβνπιεπηείηε ην
ηαηξείν καο.
6. Τα όζα πηζαλόλ λα ζπκβνύλ, δελ είλαη αλεζπρεηηθά γηα ηελ ηύρε ηνπ
δνληηνύ, αιιά κηα επηπινθή πνπ δελ επεξεάδεη ην απνηέιεζκα ηεο
ζεξαπείαο.
7. Τν ζθξάγηζκα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην δόληη ζαο είλαη πξνζσξηλό. Εάλ
αληηιεθζείηε ηελ κεηαθίλεζε ηνπ, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε
ην ηαηξείν καο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ.
Γ. Μετά το τέλος της ενδοδοντικής θεραπείας
1. Τν δόληη ζαο πηζαλόλ λα εκθαλίδεη θάπνηα επαηζζεζία γηα κεξηθέο
κέξεο κεηά ηε ζεξαπεία. Αλ ρξεηαζηεί πάξηε παπζίπνλα θάζε 4-6
ώξεο. Με ρξεζηκνπνηείηε ηελ πεξηνρή απηή γηα κάζεζε κέρξηο όηνπ
εμαιεηθζεί ηειείσο ε επαηζζεζία.
2. Επεηδή ε απνπζία πόλνπ δε ζεκαίλεη ππνρξεσηηθά επηηπρή έθβαζε, ην
απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα ειεγρζεί αθηηλνγξαθηθά ζε
δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα ζαο εηδνπνηήζνπκε γηα επαλεμέηαζε
ηνπ δνληηνύ ζαο θαη παξαθαιώ κελ ακειήζεηε λα αληαπνθξηζείηε ζηελ
πξόζθιεζε καο.
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