
برای تسکین درد و جلوگیری از عفونت،  -19

 تجویز شده را به موقع استفاده نمایید.  داروهایی

با آب  از عمل می توانیدروز دوم یا سوم پس  -20

 ولرم و به مدت کوتاه، استحمام داشته باشید.

 از فین کردن پرهیز کنید. -21

در صورتی که آب به داخل بینی و سینوس شما  -22
شنا کنید ولی  با احتیاط هفته می توانید 2نرود بعد از 

ماه سعی کنید آب به داخل بینی و سینوس شما  3تا 
ماه  4رودخانه این زمان و  انرود . در مورد آب دری

 خواهد بود.

چشم و  اطرافدر بعضی اعمال جراحی ، تورم  -23
کبودی سفیدی چشم ممکن است دیده شود که به 

 مرور زمان بهتر می شود و نگران کننده نیست .

در صورت تاری دید و یا دوبینی بعد از عمل   -24
 جراحی ترمیم شکستگی گونه، به پزشک مراجعه کنید.

در صورت استفاده از سیم جهت بستن فک ، در  -25
صورت درد لثه ها توسط سیم ها ، تا مراجعه به مطب 

بر روی آنها استفاده نمایید  آدامسمی توانید از پنبه یا 
. 

 با آروزی سالمتی برای شما                   

 2انجام دهان شویه را طبق نظر پزشک هر -13

 ساعت انجام دهید.

بعد از هر وعده غذایی برای تمیز کردن سیم ها از -14

 مسواک بسیار نرم استفاده کنید. 

در صورت استفاده از داروهای قبلی) داروهای -15

در ارتباط با  مرتبط با  فشارخون ، دیابت، قلب،...(

 مصرف آن با پزشک هماهنگ نمایید.

 از خوابیدن بر روی محل عمل ، خودداری نمایید.-16

هفته بعد از عمل می توانید ورزشهای  سه تا چهار-17
ماه بعد از عمل ورزش  3سبک انجام دهید ولی تا 

 سنگین انجام ندهید .

را  کیلوگرم 10تقریباً در ماه اول وسایل بیشتر از  -18
 بلند نکنید.
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 مقدمه : 
استخوان فک به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم 

در قسمت فوقانی یا می شود. شکستگی می تواند 
 تحتانی رخ دهد.

  شکستگی فک فوقانی:عالئمی 

ضربه به وسط صورت یا بینی، شکستگی همراه با  
دندان ،  خونریزی دهان، آسیب کاسه چشم همراه 

    بینی، ناپایداری در خط وسط صورت 

 عالئم شکستگی فک تحتانی: 

درد فکی، قطعه متحرک  بی حسی ناحیه فک،
جایی واضح در قطعات شکسته،  استخوانی، جابه

 کبودی کف دهان

 ممکن است موارد زیر نیز وجود داشته باشد:

اشکال در صحبت کردن، بلع و حرکت دادن فک، عدم 
باز شدن دهان، تورم و کبودی صورت، اطراف چشم ، 
تنگی نفس، لق بودن یا جابه جایی دندان هاو خروج 

 آب دهان، درد و تهوع در حرکت دادن فک

 ص شکستگی فک: تشخی

 عکس از فک ، سی تی اسکن 

 درمان شکستگی فک:

 جااندازی و ثابت کردن فک 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبت های الزم پس از عمل جراحی ترمیم 

 فک: شکستگی

مدن آممکن است در ساعات اولیه پس از به هوش -1
احساس گلودرد کنید که احتماالً به علت اثر لوله 

 بیهوشی است.

تورم و کبودی پس از جراحی طبیعی است و تا روز -2
سوم افزایش یافته و به تدریج طی چند هفته کاهش 

 می یابد.

درجه  30هنگام دراز کشیدن سر خود را حدود -3
 قرار دهید.باالتر 

ساعت اول بعد از عمل جهت کاهش تورم  24در -4
بهتر است از کیسه یخ استفاده کنید. از روز سوم بعد از 
جراحی، گرم کردن ناحیه به جذب تورم و کبودی 

 کمک می کند.

 

 

ممکن است پس از عمل مقدار کمی خونریزی -5
وجود داشته باشد. سر خود را باالتر قرار داده و در 

 صورت زیاد شدن آن پزشک خود را مطلع کنید.

خارج شدن کامل خونریزی های داخل سینوس در -6
 14اعمال فک باال و زیگوما ) گونه( ممکن است تا 

 روز طول بکشد. 

رژیم غذایی باید با نظر پزشک مشخص شود. بهتر -7
 است از مایعات صاف شده استفاده کنید.

می توانید به جای تکلم از کاغذ و قلم برای ارتباط  -8

 استفاده کنید.

کت فک و صحبت نمودن مداوم  و باز کردن از حر-9

 دهان خودداری کنید. 

بعد از عمل فک ممکن است پزشک تصمیم  -10

هفته  1-3بگیرد که دهان شما را با سیم به مدت 

ببندد در این مدت شما می توانید از مایعات، میوه ها ، 

 آب مرغ ، ماهیچه استفاده کنید سوپهای میکس شده ،

 کاهش کیلوگرم  1-4  ماممکن است وزن ش -11

هان به د شدن باز از بعد و نیست نگرانی جای که یابد

 سرعت برمی گردد .

هفته پس از عمل ، مصرف سیگار را  8حداقل تا  -12

 تا حد ممکن کاهش دهید.
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