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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ХИРУРГИЧНИ 
МАНИПУЛАЦИИ 

 
ПРЕДИ МАНИПУЛАЦИЯТА: 

1. Ако Ви е предписано медикаментозно лечение от Вашия стоматолог – започнете 
приема на медикаментите съгласно дадените Ви указания. Уведомете Вашия 
стоматолог ако приемате други медикаменти, изписани Ви преди хирургичната 
манипулация и ако имате придружаващи заболявания и/или алергии. Може да Ви 
бъде указано да спрете временно приема на някои медикаменти (например  
АСПИРИН) и/или да Ви бъдат назначени допълнителни медикаменти и изследвания. 
2. Ако са Ви назначени изследвания или рентгенови снимки – носете ги с Вас! 
3. НЕ трябва да идвате в кабинета без да сте се нахранили, защото след  
манипулацията ще трябва да не се храните няколко часа. 
4. Желателно е да сте отпочинали преди хирургичната интервенция, дамите да бъдат 
без грим , а господата – избръснати. 
 

СЛЕД МАНИПУЛАЦИЯТА: 
1. Стискайте марления тампон 20 мин., след което го извадете от устата и го 
изхвърлете. 
2. Ако след махане на марлята има остатъчно кървене поставете върху раната чиста 
марля и притиснете отново за 20 мин. Ако кървенето продължи, моля обърнете се към 
Вашия стоматолог. 
3. Поне 2 часа не яжте, не пийте течности и не пушете. 
4. Няколко часа след операцията поставете лед (в найлонова торбичка) върху лицето в 
областта на интервенцията. Това ще намали отока и ще намали вероятността от 
повторен кръвоизлив от раната. 
5. След преминаване действието на  упойката е възможно да има болка в областта на 
раната. Може да вземате обезболяващ медикамент, но той НЕ трябва да съдържа 
Aspirin. 
6. Ако Ви е предписано медикаментозно лечение-стриктно спазвайте часовете за 
прием на медикаментите. Уведомете Вашия стоматолог ако приемате други 
медикаменти изписани Ви преди хирургичната манипулация. Спазвайте назначените 
Ви контролни прегледи. 
7. Няколко дни избягвайте горещи храни и напитки. Не дъвчете в областта на раната. 
8. При миене на зъбите не докосвайте раната с четката за зъби . Няколко дни НЕ 
изплаквайте с води за уста , отвари и т.н.. Не докосвайте раната с пръсти или други 
предмети. 
9. Няколко дни е възможно да има лека болка, подуване в областта на операцията, и 
затруднено отваряне на устата. Ако тези симптоми се задържат по-продължително 
или се засилват, моля обърнете се към Вашия стоматолог. 
10. Ако са ви поставени конци, те трябва да бъдат свалени след около 1 седмица. 
11. Ако имате някакви въпроси относно хода на лечението, моля обърнете се към 
Вашия стоматолог. 
 
 


