
Pēc operācijas perioda galvenie ieteikumi: 

 Pēc zoba ekstrakcijas vai citas operācijas mutes dobumā nedrīkst ēst 2 stundas . 

 Diennakts laikā pēc operācijas atturēties no : 

1. Karstiem, asiem ēdieniem un dzērieniem 

2. cieta ēdiena 

3. sīkiem riekstiem un sēklām 

4. uzturā jālieto mazāk cukuru un piena produktus 

5. uz brūces aplicē adhezīvo ziedi Solcoseryl. 

 Nesildīt vaigu operācijas rajonā. Pirmās 2 dienas lietot aukstuma kompresi        reizi 

stundā pa 10 min. 

 Atturēties no iešanas karstā vannā vai pirtī. 

 Zobu tīrīšanu veikt nākamajā dienā pēc operācijas. Tīrīt zobus ar pēc ķirurģisko 

zobu birsti. 

 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 (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. 

 Vairāk jālieto : 

1. C vitamīns (kivi, mellenes..) Mg , Zn 

2. Omega3 

3. B grupas vitamīni 

4. Olbaltumvielas 

Ir pierādījumi, ka stress samazina dzīšanas faktorus par 40%, 

tāpēc pirms un pēcoperācijas periodā ieteicams īpaši domāt 

labas domas un izvairīties no sliktajām. 

 Adekvāta pēcoperācijas reakcija: 

- brūces vieta nākamajās 2 dienās ir pārklāta ar baltu aplikumu, kas ir krevele ar izskalotiem 

sarkanajiem asinsķermenīšiem (nedrīkst kasīt nost); 

- Maksimālā tūska aptuveni otrajā, trešajā dienā, tas nav bīstami, antibiotikas nelietot bez 

ārsta norādījuma! 

Tūska ir normāla organisma reakcija un traumu. To var mazināt ar antihistamīna 

preperātiem (Zyrtec, dimedrols, Arnica,, Traumel ziede) vai ar tautas medicīnas metodēm 

 Ar gaļas āmuri apdauzītu kāpostlapu pieliek pie uztūkušās vietas. 

 Rupjo sāli ielikt zeķē vai ietin audumā, samitrināt ar silto ūdeni , nospiest un pielikt 

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 vai heparīnu saturošas ziedes (Ņižfarm, Badjuga). 

. 

Jodoforma garša. To lieto lokālai antiseptikai, kas samazina nepieciešamību lietot 

antibiotikas. Ārsts jābrīdina, ja ir alerģija uz joda preparātiem. 

 

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(2 nedēļas pēc nedrīkst karsēties, apmeklēt pirtis, solāriju). 

Tā rezultātā komplikāciju iespējamība ir tuvu nullei. 

Labāku apasiņošanu un dzīšanu veicina biostimulācija ar lāzeri katru otro dienu pēc 

operācijas, divu nedēļu garumā un reizi divās nedēļās 4 reizes. 

 

Mēdz gadīties arī tā, bet ļoti reti: 

1. Brūce nesadzīst kā nākas un izveidojas alveolīts (zoba ligzdiņas iekaisums).  

  Iemesli: 

Zema imunitāte un dzīšanas faktori, liela infekcija, ārsta kļūda, 

 = 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 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 nenoliekt galvu; 

- jāēd mīksta pārtika; 

-nedrīkst pūst balonus, tauri... 

Lai mazināt tūsku jālieto deguna aerosols! 



 

IEVĒRĪBAI!  

Gadījumā ja pastiprinās asiņošana, nepāriet vai kļūst lielāks pietūkums, ir ilgstošas un 

stipras sāpes, sākas drudzis, palielinās jutība uz medikamentiem- nekavējoties vērsieties 

pēc palīdzības pie ārsta! 

 

 


