
 

  درمان آبسه :
كانال  كردناصلي آبسه خارج كردن دندان يا باز درمان 

مسيري براي خروج چرك است  دندان براي خروج چرك
در موارد نادر كه آبسه تهديد كننده زندگي باشد بستري 
شدن در بيمارستان و تزريق آنتي بيوتيك وريدي نياز 

اگر آبسه ها در نواحي سطحي و در مجاورت  .مي شود
خوان فك باشد، مشكل چنداني پيش نمي آيد و به است

  آساني مي توان آن ها را كنترل ودرمان كرد.
اما اگر اين عفونت به فضاهاي عمقي مانند فضاهاي 
اطراف حلق ، مجاري تنفسي و حتي اطراف مغز راه پيدا 
كند مي تواند بسيار خطرناك باشد و موجب انسداد راه 

ت (التهاب پرده مغز) نژينهاي تنفسي درگيري مغز و م
  وانتشار در خون شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- جنب بيمارستان چمران-بلوار چمران-نشاني: شيراز

بيمارستان حاج محمد اسماعيل امتياز و مركز فوريتهاي 

  شهيد رجاييجراحي 
 

  ٣٦٣٦٤٠٠١شماره تلفن جهت پاسخگويي به سواالت:

  ،لينك راهنماي مراجعينWWW.rajaeehosp.ac.irسايت :

  پژوهشي دكتر شريعتي تهران–سايت مركز آموزشي  منبع:

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نكات قابل توجه در آبسه هاي دندان 

  و صورت
  

  
  

  

  تابان ميرزا عليانتهيه كننده : 

  ١٣٩٤ زمستانتاريخ تهيه : 

  ١٤٠٠پاييز  :وم س تاريخ بازبيني

  جناب آقاي دكتر دانستهتائيد كننده علمي : 

  متخصص و جراح فك و صورت
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  : آبسه هاي صورت
احتمال  از بين برود شدن عفوني  در پي  اگر مغز دندان 

يشه بسيار زياد مي تشكيل آبسه دنداني در نوك ر
شود.چنين عفونتي از نوك ريشه دندان خود را به لثه 
رسانده و باعث تورم و ا يجاد درد شديد آن مي شود! 
معموًال درمان در اين حالت كمي پيچيده تر بوده و در 
مواردي ممكن است الزم باشد دندان را كشيد. در موارد 

نواحي پيشرفته تر عفونت ، آبسه دندان ممكن است به 
حساسي از سرو گردن نيز برسد كه براي آن نياز به 

  جراحي هاي پيچيده در اتاق عمل باشد.

  : عالئم آبسه دندان
بسته به شدت عفونت و شرايط بيمار متفاوت بوده  عالئم 

  و ممكن است شامل موارد زير باشد:
درد شديدي در لمس دندان مبتال و حين گاز زدن و - ١

  جويدن
  سست شدن دندان مبتال- ٢
  تورم حساس و قرمز رنگ لثه روي ريشه دندان- ٣
  آزاد شدن چرك به داخل دندان- ٤

اولين عالمت اين آبسه هاي خطرناك به طور معمول تب 
  باال و بي حالي است.

خطرناك ترين عالمت تورم صورت و گرفتگي مسي 
  تنفسي و باز نشدن دهان ميباشد

              

  

  مراقبتهاي پس از عمل :
  مصرف دارو هاي تجويز شده توسط پزشك.

درآبسه هاي دنداني هر بيمار بايد كليه آموزش هاي  
قبت هاي بعدي انجام دهد.درمان بهتر پزشك را جهت مرا

به وسيله ويزيتهاي متعدد ، مراجعه به پزشك و ارزيابي 
دوباره انجام مي شود. همكاري با پزشكان توسط پيگيري 
آموزشهاي الزم جهت اطمينان  از مراقبت شما و خانواده 

  تان ضروري مي باشد.

(غذاهاي پر كالري و رعايت بهداشت دهان ، تغذيه مناسب

، شستشوي منظم آبسه با مسواك زدن ، ر پروتئين)پ

استفاده از دهانشويه كلرهگزيدين ، مصرف مايعات زياد، 

فيزيوتراپي جهت باز شدن دهان و ترميم ساير دندان هاي 

  پوسيده الزامي مي باشد.

  :پيشگيري
  مسواك زدن و استفاده از نخ دندان جهت تميز نگه

غذايي مي تواند  يداشتن لثه ها و دندان ها از بقايا
 پيشگيري كننده باشد.

  

  
 

  اگر معاينات منظم دندانپزشكي بسيار مهم است.
را شما يك سيستم ايمني ضعيف داريد دندانپزشك 

 ر آگاه كنيد.از اين ام

  پرهيز از مصرف سيگار و الكل مي تواند به سالمت
خميردندان هاي داراي فلورايد .دندان ها كمك كند 

بر ميزان پوسيدگي دندان ها ي گاثر كاهش دهند
طبق مطالعات متعدد مصرف اين خمير دندان دارند.

درصد  ٤٤ها به مدت طوالني و از دوران كودكي تا 
اهد و در نتيجه كمك از ميزان پوسيدگي مي ك

 بزرگي به پيشگيري از پوسيدگي دندان مي نمايد.

  
  

  
  


