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מיועד למשפחות המטופלים במרפאות השיניים של ד"ר דיויד וינוגרד
לפניך מספר שאלות העלולות להתעורר לאחר טיפול שורש
* האם טיפול שורש הינו סוף טיפול השן ?
בהחלט לא.
זה רק השלב הראשון בתהליך שיקום השן
והחזרתה לתפקוד במשנן ,לאחר עששת עמוקה או מסיבות טראומטיות.
* מה יש כרגע בשן ?
]א[ אחרי הטיפול הראשון )טיפול שורש( יש תרפה בתעלות השן.
תעלות השורש עדיין לא אטומות לחלוטין.
]ב[ אחרי הטיפול השני :סתימת שורש )לפעמים בישיבה השלישית(
תעלות השורש כבר ממולאות ובגותרת השן י סתימה זמנית .
]ג[ אחרי הטיפול השלישי )מבנה או שחזור כותרת(
יש כבר סתימה לא זמנית אבל בדרך כלל השן זקוקה גם לכתר חרסינה
כדי לתת מספיק חוזק לשן.
* מה אפשר לעשות מייד לאחר הטיפול ?
מותר לשתות ,אך אסור לאכול במשך שעה.
רצוי באותו יום לא ללעוס חזק על השן ,עדיף להשתמש בצד הנגדי.
* האם זה טבעי שיש כאבים ?
התרופה מרגיע כאב מהר ,אבל איתכן שיהיו כאבים בעיקר ב 24שעות הראשונות.
חלקי בגלל הזריקות .אח"כ בדרך כלל יש רגישות למגע בשן וייתכנו קשי לעיסה.
למניעת כאב רצוי לקחת כדור לפחית כאבים כשעה אחרי הטיפול ,עוד לפני
סיום השפעת זריקת ההרדמה המקומית.
למחרת בדרך כלל הכאב פחות ,וניתן לקחת כדור לפי הצורף.
* האם יכולה להווצר נפיחות ?
בחלק מן המקרים עשויה להתפתח נפיחות ,במיוחד עם השן היתה לא ויטלית
או אם היה מוגלה ו מורסה.
בד"כ כיומיים לאחר הטיפול כבר אין נפיחות .ניתן לבצע שטיפול מיים חמים,
במידה שהנפיחות גדולה יש להתקשר למרפאה.
אין לקחת אנטיביוטיקה ללא התייעצות עם הרופא המטפל.
* בקרה של כאב חזק ימיים לאחר הטיפול ,כאב שגובה ,
נא להתקשר למרפאה בקו החירום 03-5498097
* בכל דבר שמדאיג אותך לאחר הטיפול  ,נא לא להמתין ,תתקשר/י
למרפאה ולספר מה מפריע,
ריפוי קל ומהר
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