


ساعت از خوردن غذای سفت با دندان درمان شده خودداری شود2تا •
ساعت از طرف مقابل برای خوردن غذا استفاده شود24تا •
اده شودآنیت بیوتیک و داروی تجویز شده توسط پزشک کامل و سر ساعت استف•

ز قبل ا. چون درمان ریشه انجام شده، ترد و شکننده است و باید روکش شود
روکش با احتیاط از دندان استفاده شود

به همراه درمان ریشه و ایجاد التهاب در اطراف ریشه دندان، شاهد وجود درد •
متعاقب قرارگرفتن دندان ها بر روی هم و یا درد خودبخود هستید، این عالمت

استفاده از ضد . طبیعی بوده و پس از گذشت مدت زمانی بهبود می یابد
التهاب ها و مسکن به دنبال درمان روت کانال توصیه می شود

دلیلاگر احساس کردید پانسمان یا پرکردگی موقت دندان شما بلند است به•
احتمال شکستن دندان جهت اصالح آن به دندانپزشک مراجعه کنید

بعد از اتمام درمان ریشه در اکثر موارد قسمت تاجی دندان پانسمان یا •
پرکردگی موقت می باشد که برای بازسازی قسمت تاج دندان باید درمان 

ترمیمی و یا پروتز انجام پذیرد
لطفا شرایط بعد از درمان اندو دندان خود را با اندو دیگران حیت دندان های •

دیگر خود مقایسه نکنید چون عوامل مختلفی در بوجود آمدن این شرایط 
هد داددخیل هستند که در صورت لزوم دندانپزشک شفاهی به شما توضیح خوا

ند درصورت بروز عالئم آبسه دندانی، بعد از درمان ریشه و مشاهده عالئمی مان•
یوتیک  به پیشرفت آبسه، تب، بی حالی و اشکال در بلع، استفاده سرخود از آنیت ب

ه در صورت بروز این عالئم باید در اولین فرصت ب. هیچ وجه توصیه نمی شود
اقی دندانپزشک معالج مراجعه کنید تا اقدامات درمانی الزم به عمل آید، زیرا ب

ماندن این حالت بسیار خطرناک است
بخاطر داشته باشید بطور کلی همیشه درصدی شکست درمان در همه •

بیماری خاص این درمان های پزشکی وجود دارد که این درصد بدلیل شرایط 
تقریبا باالست


