Pirms jebkuras zobārstniecības operācijas, zobārsts obligāti ir
jāinformē par savu veselības stāvokli:
- par paaugstinātu stresu vai satraukumu
-par paaugstinātu vai samazinātu asisnspiedienu
- par asinreces traucējumiem
- par medikamentiem ko lietojat;
- par diabētu;
- par sirds un asinsvadu saslimšanām;
- par pārciestu infarktu;
- par aknu saslimšanām;
- par grūtniecības I trimestri;
Visos iepriekš minētajos gadījumos sākotnēji nepieciešama zobārsta konsultācija, jo zobārsts
var jau dažas dienas iepriekš pirms procedūras palūgt papildus lietot kādu medikamentu, vai
nelietot, mainīt devu. Iespējams būs nepieciešams apmeklēt savu ģimenes ārstu, lai veiktu
asins analīzes un paņemtu apstiprinājumu, ka procedūra ir atļauta.

Pirms ķirurģiskām operācijām iesakām.
3 dienas pirms operācijas Predinisolon tūskas profilaksei.
Laba higiēna.
Pirms PRF jāpaēd, lai materiālā vairāk būtu fibrīns.
Paēdis cilvēks ir mierīgāks, mazāk stresa pašam, personālam un apkārtējiem.
Ja augsts stresa līmenis - stundu iepriekš tab Dormicum vai kādu vieglāku nomierinošu
līdzekli, piem., Baldriāns.
Ir pierādījumi, ka stress un tendence uz strīdēšanos negatīvi ietekmē dzīšanas procesu.

Sekojošie asins analīzes rādītāji iespaido dzīšanas procesus.
D vitamīns, hematokrīts, Zema blīvuma holesterīns, Selēns, kollagēns

Lai mazinātu pēcoperācijas komplikācijas, tiek pielietots PRF.
(ar trombocītiem bagātināts fibrīns).
Centrifugējot pacienta asinis iegūst ar dzīšanas un augšanas faktoriem bagātu recekli, ko
ievieto brūcē. Tā rezultātā komplikāciju iespējamība ir tuvu nullei.

Neiesakam lietot antibiotikas profilakses nolūkos.
Labāku apasiņošanu un dzīšanu veicina biostimulācija ar lāzeri katru otro dienu pēc
operācijas, divu nedēļu garumā. Nākošos divus mēnešus biostimulācija ar lāzeri ieteicama
katru otro nedēļu, it īpaši pie augmentācijām (kaula vai mīksto audu pieaudzēšanas).

Pēc operācijas perioda galvenie ieteikumi:












Pēc zoba ekstrakcijas nedrīkst ēst 2 stundas.
Diennakts laikā pēc zoba ekstrakcijas atturēties no karstiem asiem ēdieniem, īpaši no
karstiem šķidriem ēdieniem.
Nesildīt vaigu ekstrahētā zoba rajonā.
Atturēties no iešanas karstā vannā vai pirtī.
Zobu tīrīšanu veikt nākamajā dienā pēc zoba ekstrakcijas. Tīrīt zobus kā parasti, bet
brūces rajonā piesardzīgi
Censties ēst ar tās puses zobiem, kuri atrodas ekstrahētā zoba pretējā pusē.
Nepieskarties alveolai ar mēli vai kādiem citiem priekšmetiem.
Sākot ar 2. dienu, skalot mutes dobumu ar sāls ūdeni dezinficējošu skalojamo līdzekli
(stipri skalot nedrīkst).
Vismaz 3 dienas jāizvairās no fiziskām aktivitātēm vai sporta vingrinājumiem- veicina
asiņošanu.
Gulēšana ar paceltu galvu virs sirds līmeņa pirmajās 2 pēcoperācijas naktīs var
mazināt pietūkumu.
Vienu nedēļu jāizvairās lietot alkohols, īpaši alus, vīns, dzīvais kvass.

Adekvāta pēcoperācijas reakcija:
- brūces vieta nākamajās 2 dienās ir pārklāta ar baltu aplikumu (nedrīkst kasīt nost);
- Maksimālā tūska, aptuveni 2.-4 dienā.
Neiesakam lietot antibiotikas profilakses nolūkos.

Tūska ir normāla organisma reakcija uz traumu.
To var mazināt ar antihistamīna preperātiem (Zyrtec,dimedrols),
Tautas medicīnas metodes tūskaas mazināšanai.
Ar gaļas āmuri apdauzītu kāpostlapu pieliek pie uztūkušās vietas.
Rupjo sāli ietin audumā vai ieliek zeķē, aplej ar karstu ūdeni, nospiež un liek pie
uzpampuma.

- Var paaugstināties temperatūra 37,5 -38,0;
- Mutes atvēršanas un rīšanas grūtības aptuveni nedēļu;
- Sacietējums žokļa rajonā apmēram mēnesi;
- Hematoma (Zilums) dzelteni plankumi uz ādas operētajā pusē aptuveni nedēļu.
To var mazināt ar Traumeel ( Arnika) vai heparīnu saturošas ziedes (Ņižfarm,
Badjuga).
Jodoforma garša. To lieto lokālai antiseptikai, kas samazina nepieciešamību lietot
antibiotikas. Ārsts jābrīdina, ja ir alerģija uz joda preperātiem.

Atkārtojums.

Lai mazinātu pēcoperācijas komplikācijas, tiek pielietots PRF.

IEVĒRĪBAI!
Gadījumā ja pastiprinās asiņošana, nepāriet vai kļūst lielāks pietūkums, ir ilgstošas
un stipras sāpes, sākas drudzis, palielinās jutība uz medikamentiem vai parādās
zemāk aprakstītās komplikācijas- nekavējoties vērsieties pēc palīdzības pie ārsta!
NB!!!

Labāk lūgt palīdzību lieku reizi, nekā par vēlu.

Mēdz gadīties arī tā:
1. Brūce nesadzīst kā nākas un izveidojas alveolīts (zoba ligzdiņas iekaisums).
Iemesli:
= asiņu receklis brūcē nav izveidojies (tukša alveola);
= asiņu receklis pilnībā nepārklāj alveolāro kaulu;
= iekaisuma rezultātā asiņu receklis sabrūk;
= pacients pārcenšas ar skalošanu.
Pazīmes:
= stipras sāpes brūces rajonā var izstaroties uz ausi un deniņiem;
= alveolu klāj pelēcīgs, smakojošs aplikums;
= brūces rajons var būt pietūcis;
= var būt palielināti limfmezgli.
Asiņu receklis ir pats galvenais komponents, kas nodrošina pēc iespējas ātrāku
brūces sadzīšanu, tādēļ ir svarīgi to neizskalot un neaiztikt ar pirkstiem, mēli.
2. Ekstrakcijas laikā atveras (savienojas) deguna blakus dobums. tas var notikt, ja
zoba saknes iestiepjas deguna blakus dobumā, vai iekaisuma rezultātā rezorbējies
kauls saknes galā. Šajā situācijā ir būtiski lai ārsts to pamana. Pamanīt to var, ja
piepūšot vaigus, gaiss no mutes pazūd.
Pacientam pēcoperācijas periodā ir svarīgi ievērot šādus priekšnoteikumus:
- deguns jāšņauc uz iekšu. Šņaucot uz āru, deguna saturs nonāk blakusdobumā;
- strauji noliekt galvu;
- jāēd mīksta pārtika;

