
کلینیک دندانپزشکی دکتر اعتمادی فر   

چنانچه مراقبتها را انجام دادید  مشکلی برای دندان شما پیش امد و قصور از جانب کلینیک باشد ،تشریف بیارید 

و رایگان تصحیح بشود. ما همیشه هستیم و هر ناراحتی درد و مشکلی با درمانتان داشتید یک هفته یکماه یا 

 سالها بعد ،لطفا مراجعه کنید

 پیام بگذارید..اگرمشکلی داریدبرای ما 

 

 مراقبتهای پس ازعصب کشی 

 عصب کشی چیست؟

عصب کشی زمانی انجام می شود که پوسیدگی دندان زیاد باشد و ناحیه عصب دندان را درگیر کرده باشد. در این 

با مواد مخصوصی  حالت پوسیدگیها برداشته شده و داخل کانالهای دندان خالی می شود. پاکسازی می شود و سپس

پر می شود .  روکش پس از عصب کشی بسیار واجب است زیرا دندان عصب کشی شده مثل چینی بند زده می 

استحکامش را از دست داده است و باید جهت طول عمر بهتر دندان  ،باشد بدلیل تخلیه و برداشت بافت دندان

ن مواد ، وارد دهان می شود لطفا حین درمان روکش انجام شود .حین عصب کشی ابزار بسیار داغ جهت پک شد،

 تکان نخورید دهان را باز و بسته نکنید تا دچار سوختگی نشوید.

 مراقبت پس از عصب کشی:

ساعت با سمتی که دندان عصب  24. تا  میل نکنید پانسمان دندان آسیب می بیند تا سه ساعت هیچگونه خوراکی

دت باال تا دو هفته طبیعی شدرد بعد از عصب کشی حتی با کشی شده ، نجوید زیرا پانسمان می افتد یا میشکند. 

است .پس لطفا داروهای انتی بیوتیک مسکن و داروی تزریقی طبق تجویز پزشک مرتب مصرف نمایید؛ تورم بعد از 

جهت جلوگیری از عفونت آنتی بیوتیک استفاده نمایید تا یکماه بعد از عصب کشی عصب کشی طبیعی است ختما 

ممکن است هنگام فشار دادن یا جویدن درد احساس کنید نگران نباشید اما اگر پر کردگی شما یاهمان ترمیم بلند 

کننده باشد باعث شکستن دندان میشود پس جهت تصحیح مراجعه فرمایید. دندان عصب کشی شده به شدت ش

میباشد حتما بعد از یکماه روکش کنید؛رعایت بهداشت نخ و مسواک بسیار اهمیت دارد تا دندان مجدد پوسیده 

نشود هرگز شرایط دندان عصب کشی شده خود را با دیگران مقایسه نکنید عواملی مثل عفونت دندان؛ کیستهای 

و جلسات تعداد جلسات درمان تاثیرگذار می باشد  ریشه؛موقیعت دندان؛ تعداد کانال و غیره در ایجاد درد؛تورم و

.اگر دندان عفونت بین یک تا چهار جلسه طبیعی است. حتی در یک شخص برای دو دندان شرایط متفاوت است 



میتوانید ان را کاهش  و مسکن داشته باشد در سه روز اول درد زیادی را تجربه می کنید که با کمپرس گرمزیادی 

 بدهید.

 عصب کشی: سوتفاهمات.

چرا بعد از عصب کشی درد دارم مگر عصب قطع نشده؟ بله عصب خارج شده اما جای آن زخم هست و مثل این 

همچنین نفود مواد عصب کشی می ماند که انگشتتان را قطع کنید بعد بگویید عصبش قطع شده چرا درد دارد. 

 می تواند ایجاد درد نماید

ت می باشد گاهی ممکن است دو خواهر یکی درد زیادی بعد از عصب واکنش افراد مختلف به عصب کشی متفاو

کشی داشته باشد و خواهر دیگر نداشته باشد. ممکن است حتی خود شخص یک دندانش ،بعد از عصب کشی درد 

 داشته باشد و دندان دیگر نداشته باشد این هیچ ربطی به کیفیت کار پزشک ندارد. 

شود دندان ترمیم می خواهد اما حین کار که باز شود مشخص شود عصب  بسیار پیش می اید که به شما گفته

کشی درمان بهتری است پس نگران نباشید و فکر نکنید به شما دروغ گفته شده این امر در دندانپزشکی طبیعی 

 است.

ج می اتفاقاتی مثل شکستن فایل درون دندان خارج از اختیار پزشک است و چنانچه پیش اید یا پزشک انرا خار

 کند یا به همان شکل درون دندان نگه می دارد و جای نگرانی نیست . 

گاهی پیش می اید عصب کشی قبلی ایراد داشته باشد و نیاز به عصب کشی مجدد باشد این امر هم علمی است و 

 جای نگران ندارد.

 


