
 تعليمات وإرشادات لعمليات
 Gummy Smile  االبتسامة اللثوّية 

 ظهور االنتفاخات أو التورمات بعد العملية
 أمر طبيعي ومن المتوقع أن تختفي تدريجيًا
وتظهر النتيجة النهائية خالل أسابيع قليلة

هذا المنشور من إعداد طبيبك د. ناصر العسيري -  استشاري جراحة الفم والوجه والفكين

 تعليمات ما بعد العملية

 نصائح
 عامة

OMFS SURGEON
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     @NasserAlasseri              @NasserAlasseri             @Nasser.Alasseri                @N.Alasseri

معلومات عامة

 ُيمكن أن تجرى تحت تخدير موضعي
 في العيادة وعادة تظهر النتيجة بعد

العملية مباشرة

 مدة العملية   : 
حوالي 45 دقيقة

صفحة ١ من ١

 إجراء جراحي في منطقة الشفة 
 الداخلية لعالج اإلبتسامة اللثوية
 عن طريق تخفيف الفرط الحركي

للعضالت المسببة

 األعراض الجانبية المؤقتة تشمل
 ألم وانتفاخ بسيط وصعوبة في
حركة الشفاه لعدة أيام فقط

 في حاالت نادرة قد تشعر بتنميل بسيط في
 منطقة الشفة العلوية أو الخد ، وسرعان مايعود
 اإلحساس لوضعه الطبيعي واليتطلب أي عالج

 ُيمكن وضع كمادات باردة خالل اليومين
األولى فقط من العملية لتخفيف االنتفاخ

 من الممكن حدوث اختالف في حجم االنتفاخ
 المبدئي جهة عن األخرى وهذا الشيء ال يدعو
للقلق وسوف يتماثل تدريجيًا مع الوقت

 اليلزم إزالة الخيوط الجراحية داخل الفم ألنها
ستتحلل ذاتيًا خالل اسابيع قليلة من العملية

 ُينصح بتناول السوائل واألكل اللين خالل األيام األولى بعد إجراء
العملية والعودة تدريجيًا لألكل الطبيعي بعد األسبوع األول  التغذية

 األدوية

 عمليات تثبيت أو قلب الشفة في معظم الحاالت
 ليست مؤلمة ولذلك أخذ مسكن خفيف إلى
متوسط يعتبر كافي لتسكين األلم إن لزم األمر

 ال يلزم  أخذ مضاد حيوي ويحدد الطبيب حاجة ذلك

تجّنب األدوية الشعبية التي قد تضر بالعملية

 المتابعة

 موعد المتابعة سيكون بعد أسبوعين
من إجراء العملية

 خالل الموعد سيتم االطمئنان على تحسن
األعراض الجانبية وعلى التئام الجرح

مع تمنياتي لكم بالشفاء العاجل ..

 ُينصح باستخدام مضمضة بالماء الدافئ والملح
أو غسول الفم لتطهير الفم

Before 

After

 ُيمكن ممارسة الرياضة بشكل طبيعي
 بعد أسبوعين من العملية

 ُيمكن أيضًا استخدام الليزر أو أي إجراء تجميلي
للوجه (مثل الفيلرز) بعد شهر من العملية

الُيشترط وضع معين لطريقة النوم


