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A. Yara bakımı 
1. Konmuş olan gazlı bezi 30 dakika boyunca ısırınız.  
2. İlk 12 saat boyunca sigara içmeyin. İçmeniz, kanamaya 

sebep olabilir ve yara iyileşmesi olumsuz yönde 
etkilenebilir. 

3. Operasyon bölgesini görebilmek için dudak ve yanağınızı 
germeye çalışmayınız. 

B. Kanama 
1. Cerrahi işlem yapılan bölgede sızıntı şeklinde kanama 

olması normaldir. Sabah yastığınızda kan lekesi 
görebilirsiniz. 

2. Kanamaya neden olmamak için emme hareketi 
yapmayınız ve tükürmeyiniz. 

3. Eğer kanama tekrar başladıysa, nemli bir gazlı bezi 
çekim yarası üzerine basınç yapacak şekilde koyarak 
ısırınız. Bu işleme 30 dakika devam ediniz.  

4. Başınızı yüksekte tutunuz. Yatarken birkaç yastık 
kullanabilirsiniz. 

C. Rahatsızlık, sıkıntı 
1. Cerrahi sonrası biraz rahatsızlık normaldir. Doktorunuzun 

yazdığı ilaçlarla bu rahatsızlık kontrol edilebilir, fakat 
tamamen ortadan kaldırılamayabilir. 

2. Ağrı kesiciler bulantıya neden oluyorsa, bir bardak su ve 
bir miktar yiyecek ile birlikte alınız. 

D. Diyet 
1. 2 saat süreyle bir şey yiyip içmeyiniz.  
2. Çok miktarda sıvı almanız önemlidir. Pipet kullanmayınız, 

çünkü kanamaya sebep olabilir.   
3. Cerrahi sonrası mümkün olduğu kadar kısa sürede 

normal yemek düzeninize dönünüz. Dondurma ve yoğurt 
gibi yumuşak ve soğuk gıdalar ilk gün önerilmektedir. 

E. Ağız bakımı 
1. İlk 8 saat süresince ağzınızı çalkalamayınız ve dişlerinizi 

fırçalamayınız. 
2. Daha sonra, doktorunuz tarafından bir gargara 

verildiyse, tarif edildiği şekilde kullanınız. Eğer özel bir 
gargara verilmediyse, 4 saatte bir tuzlu su (bir su 
bardağı ılık suya, bir çay kaşığı tuz ile yarım çay kaşığı 
karbonat) ile ağzınızı çalkalayınız. 

3. Yara bölgesi hariç, dişlerinizi fırçalamaya başlayınız. 
4. Bu sırada dokulara fazla basınç yapmadan pamuklu 

çubuk kullanarak operasyon bölgesini de 
temizleyebilirsiniz. 

5. Yaklaşık 3 gün sonra yumuşak bir fırça ile yara bölgesi 
de dahil tüm dişlerinizi fırçalamaya başlayabilirsiniz. 

F. Şişme 
1. Cerrahi sonrası şişme görülmesi normaldir. Şişme, 

cerrahi sonrası yaklaşık 48 saatte en büyük boyutuna 
ulaşır ve genellikle 4 ile 6 gün içinde geçer. 

2. İlk 24 saat boyunca, cerrahi uygulanan bölgeye 
dışarıdan buz torbası (15 dakika uygulanıp, 30 dakika 
uygulamaya ara verilir) ile soğuk uygulaması, şişliği 
azaltmaya yardım eder ve cerrahi sonrası dönemin daha 
rahat geçirilmesine yardımcı olabilir.  

3. İlk 48 saatten sonra cerrahi uygulanan bölgeye dışarıdan 
sıcak uygulaması yapılması (günde 3-4 kez 15-20 
dakika), meydana gelmiş olan şişliğin daha çabuk 

inmesini sağlayacaktır. 
G. Dinlenme 

1. Cerrahi sonrası 12 saat boyunca aşırı konuşmaktan ve 
yorucu aktivitelerden kaçınınız. 

H. Morarma 
1. Cerrahi uygulanan bölgede hafif bir morarma görülebilir. 

Bu normal bir durumdur ve telaşlanmaya gerek yoktur. 
Bu morarma 7 ile 14 gün içinde geçecektir.  

İ. Sertlik 
1. Cerrahi sonrası, çene kaslarında sertlik ve ağzın 

açıklığında kısıtlama görülebilir. Bu normaldir ve 5 ile 10 
gün içinde düzelecektir. 

J. Dikişler 
1. Cerrahi uygulanan bölgede kendiliğinden erimeyen dikiş 

mevcutsa, yaklaşık bir hafta sonra doktorunuz tarafından 
alınmaları gerekir.  

K. Aşağıdaki durumlarda doktorunuza başvurunuz. 
1. Ağrı kesiciler ile kontrol altına alamadığınız, aşırı ağrı 

varlığında, 
2. Bahsedildiği şekilde gazlı bez ısırmanıza rağmen 

kanamanız devam ediyorsa, 
3. Cerrahi sonrası üçüncü günde bile büyümekte olan bir 

şişlik varsa, 
4. Ateşiniz yükseldiyse, 
5. Herhangi bir sorunuz varsa 
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