
ZALECENIA PO KIRETAŻU 
 
 

1. Ze względu na ograniczoną percepcję nie jeść dopóki działa 
znieczulenie. 

 
  

2. W czasie pierwszej doby po zabiegu unikać picia alkoholu, 
gorących napojów i palenia papierosów, które mogą przedłużyć 

krwawienie i zaburzyć gojenie tkanek. Nie płukać jamy ustnej 
przez 24 godziny. 

 
 

3. Po zabiegu może wystąpić zwiększona wrażliwość zębów i 
dziąseł, co jest normalnym zjawiskiem. 

  

 
4. W momencie gdy znieczulenie przestanie działać, można 

zastosować leki przeciwbólowe, jak Ibuprom, Apap, Ibum itp. 
 
 

5. Przez tydzień stosować dietę pozbawioną twardych pokarmów, 
kaleczących dziąsła oraz oblepiających zęby. 

 

 
6. Stosować miękką szczoteczkę do higieny jamy ustnej. 

 
 

7. Starannie oczyszczać wszystkie powierzchnie zębów bez 
pomijania miejsc bardziej wrażliwych, bolesnych czy 

krwawiących. 
 

 
8. Używać płukanki stomatologicznej zaleconej przez lekarza 2 razy 

dziennie, od następnej doby po zabiegu. 
 

9. Pić 1 łyżeczkę tranu dziennie (może być też smakowy), przytrzymując na ok.1min. w jamie ustnej, od 
następnej doby po zabiegu – w innym czasie niż płukanka. 

 

 
10. W przypadku zwiększonych dolegliwości bólowych, czy uczucia spuchnięcia dziąseł po kilku dniach od 

zabiegu, proszę o kontakt z gabinetem stomatologicznym. 
 
 

11. Opatrunek założony na ranę jest całkowicie resorbowalny, utrzymuje się na jej powierzchni nawet do 
30 godzin. Nie należy go usuwać samodzielnie! Materiał ten przyspiesza gojenie tkanek oraz nie 

powoduje gromadzenia się pod nim bakterii, jak również formowania kamienia nazębnego. Materiał o 
neutralnym zapachu, nie powoduje reakcji uczuleniowych. 

 

12. Wizyta kontrolna po 10 dniach, zdjęcie szwów. 

Kiretaż zamknięty - 

oczyszczanie i wygładzanie 

powierzchni korzeni (root 

planing), podczas zabiegu 

usuwane jest chorobowo 

zmienione dziąsło położone w 

głębi kieszeni, czyli tzw. 

ziarnina zapalna, która jest 

bezpośrednio odpowiedzialna 

za niszczenie kości. Jego 

zaletą jest mniejszy uraz dla 

okolicznych tkanek i szybsze  

ich gojenie. (zalecenia 1-11) 

 

Kiretaż otwarty – zabieg 

wykonywany wraz z 

wytworzeniem płata 

dziąsłowego, pod kontrolą 

wzroku, celem usunięcia 

patologicznych tkanek z 

kieszonek trzyzębnych. 

Bardzo często połączony z 

wybraną metodą 

regeneracyjną kości. 

(zalecenia 1- 12 + zalecenia 

pozabiegowe) 


