
 

 

CHĂM SÓC SAU NHỔ RĂNG 

 

1. CHẢY MÁU: 

- Sẽ xuất hiện nước bọt lẫn máu màu hồng nhạt trong 1-2 ngày đầu. 

- Cắn chặt gạc trong huyệt ổ răng và giữ trong 20-30 phút nếu máu ngừng chảy có thể bỏ ra. Trường hợp máu vẫn 

còn chảy tiếp tục cắn gạc đến khoảng 3-4 giờ. Nếu máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy hãy liên hệ bác sĩ để có hướng 

giải quyết. 

- Không mút chíp, khạc nhổ, động chạm hay thằm dò vào huyệt ổ răng tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành. 

- Nếu ngừng chảy máu không nên súc miệng trong 4h. 

- Không nên dùng ống hút để uống nước. 

- Tránh hắt hơi sổ mũi 

- Chườm lạnh mỗi lần 10 phút.(cho đá vào túi và đặt ngoài má) Không chườm lâu hơn có thể gây ảnh hưởng đến 

mô. Việc chườm lạnh không chỉ giúp co mạch cầm máu mà nó còn giúp giảm sưng sau nhổ răng. Chỉ chườm đá 

ngày đầu, từ ngày thứ 2 sẽ chườm nóng lên vùng sưng ít nhất 4 lần 1 ngày giúp tăng tuần hoàn đến, kích thích loại 

bỏ những sản phẩm của quá trình viêm. 

 

2. SƯNG: 

- Có thể kèm theo vết thâm tím xuất hiện nhiều vào ngày thứ 2 hoặc thứ 3 và giảm dần. Vết thâm tím chuyển dần 

sang màu vàng nhạt và biến mất. 

Những việc cần làm: 

- Chườm (như trên) 

- Trường hợp sưng sau 48h kèm đau nhiều và sốt kéo dài sau ngày thứ 2, sốt cao có thể biểu hiện của nhiễm trùng 

cần gặp bác sĩ ngay. 

- Nên ăn mềm sau nhổ vì sưng và đau gây khó khăn cho ăn nhai. 

 

3. ĐAU: 

- Tùy vào mức độ can thiệp và từng bệnh nhân. 

- Đau xuất hiện sau khi thuốc tê hết tác dụng có thể kéo dài đến 1-3 ngày. Trường hợp kéo dài sau 24-48h cần 

khám lại. 

Việc cần làm: 

- Để giảm đau nên uống thuốc giảm đau trước khi thuốc tê hết tác dụng. 

- Ngoài ra khi ngủ bệnh nhân nên nằm đầu cao, nghiêng về bên không nhổ răng có thể giảm đau trên 1 số bệnh 

nhân. 

 

4. VỆ SINH SAU NHỔ RĂNG: 

- Tránh súc miệng trong 6 giờ đầu. Sau đó dùng nước súc miệng ,  súc miệng nhẹ nhàng trong lần đầu tiên và mạnh 

dần lên ít nhất 3 lần/ ngày. 

- Đánh răng bình thường nhưng tránh vùng huyệt ổ răng vừa nhổ. 

 

5. UỐNG THUỐC ĐẦY ĐỦ THEO ĐÚNG CHỈ ĐỊNH CỦA BÁC SĨ. 

 

6. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG: 

- Nên ăn đồ ăn nguội ,mềm, tránh đồ ăn chua,cay,nóng, rắn trong 1 vài ngày đầu. 

- Không uống rượu, bia, café, sử dụng các chất kích thích. 

- Áp dụng được với 1 số bệnh nhân: kiêng thịt gà, thịt chó, ăn nhiều rau muống. 

- Ngoài ra ăn đủ dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng. 

 

7. NGOÀI RA: 

- Nghỉ ngơi trong 24-48 giờ đầu. 

- Không hút thuốc lá. 


