Visdomständer eller tredje
molarer, extraheras oftare
än alla andra tänder. Vissa
människor har naturligtvis
tillräckligt med utrymme
i deras munnar att rymma
utbrott av visdomständer.
De som inte har utrymme
för ytterligare tänder kan
lida påverkade visdomständer, ett tillstånd där
tänderna förbli begravda
under tandköttet eller utbrott ligger i linje med
resten av tänderna. Visdomständer påverkas under tandköttskanten kan
orsaka smärta, svullnad
och publiken eller tvingas flytta andra tänder.
Smärta är en av de första frågorna som folk
har när de överväger visdomständer borttagning.
Även om viss obehag
förväntas, extrem smärta
är inte typiska och kan
vara ett tecken på en torr
socket som enkelt kan behandlas. Komplikationer
är en väsentlig del av
sjukdomstillstånd samt
förfaranden. Ett sådant
område är tandutdragning, som kan utveckla
komplikationer, som kan
åsamkas under förfarandet eller efter. Det är
ansett att visdomständer
utvinning förfarande är
mer benägna att sådana

komplikationer, på grund av dess positionering i käkbenet. Att vara
en multi försvårar rotade
tand extraktionsmetod av
visdomständer. En sådan
komplikation i samband
med tand extraktionsförfarande, särskilt visdom
tandutdragning, är torr
socket. En torr socket
händer när koagel upplöser alltför snart lämnar
ben och nerven utsätts för
luft, mat, vätska, etc. Det
finns en massa skräckhistorier om visdomständer
borttagning och torr sockets, är sanningen att många patienter inte upplever
något obehag alls.
För att förstå de tillstånd
som kallas dry socket,
måste du ha en grundläggande idé om tanden uttaget. En tanden uttaget
är en hålighet i käken,
som inrymmer roten till
att tanden. Processen för
tandutdragning innebär
kraftfullt avlägsnande av
tanden, som är knuten till
uttaget. När tanden tas
bort från uttaget, uttaget
blir fylld med blodproppar. Dessa blodproppar
skydda ben och nerver,
som ligger under tanden
som utvinns. Tanden dras
ut, få ben och nerver exponeras som blivit utsatta
för skador. Detta förhindras av blodpropp som
bildas i uttaget. I normala
fall tandkött växer att
täcka upp öppna uttaget
inom en vecka, och inom
sex månader, ben växer
i uttaget och fyller den.
Bildandet av blodproppar
i uttaget sker dock inte i
vissa människor. I några

andra, blir blodpropp upplöst eller fördrev några
dagar efter tandutdragning. Detta kan hända olika faktorer som inte kan
förutsägas eller slarv av
patienten. Avsaknad av en
blodpropp i öppna uttaget
leder till de underliggande
ben och nerver exponering för luft, matrester och
vätskor.
Detta tillstånd kallas torr
socket, som annars kallas
akut alveolära osteitis.
Torr socket symtom är
en tråkig bultande smärta
med en illaluktande andedräkt och en dålig smak
i munnen. Situationen
förvärras som matrester
fastna i området leder till
en infektion. Torr uttagen efter visdomständer
utvinning är mer benägna
att utveckla hos rökare.
För att undvika en torr
socket, rekommenderar
tandläkare patienten att
avstå från rökning, blåser
sin näsa, spotta, dricka
med sugrör, nysningar
och spela musikinstrument, efter att ha genomgått en tand extraktionsmetod. I själva verket
kan någon aktivitet som
orsakar en variation i trycket inne i munnen orsaka en torr socket efter
visdomständer borttagning. Den exakta orsaken
till det tillstånd som kallas torr socket är fortfarande inte känt. Det är
därför läkare föreslå förebyggande åtgärder för
att undvika detta villkor.
Dock har det observerats
att detta villkor är ofta
associerad med svåra
tand extraktioner. Detta
förklarar varför visdom-

ständer och torr socket är
mer kopplade till varandra. Det föreslås också att
patienterna måste avstå
från att dricka kolsyrade
drycker och alkohol för
ett par dagar efter tandutdragning. Även sköljning
av munnen bör undvikas
för en dag.
Vanligtvis kommer att
din tandläkare skölja ut
tomma uttaget, ta bort
eventuellt skräp och
tillämpa medicinska förband för att skydda området och minska smärta.
Tandläkaren kan också
ordinera ett antibiotikum
för att förhindra infektion och smärtstillande
medel att lindra obehag.
Tandläkaren kan ge dig
råd vad man ska äta eller dricka samt hur man
rengör och vårdar torr
socket området. Med rätt
skötsel och resten, bör de
torra socket läka i sju till
tio dagar. Din tandläkare
kommer nog be att du
schemalägger en följa upp
avtalad tid att övervaka
healing och se hur du gör.
I de flesta fall läker visdomständer torr socket av
sig själv inom femton till
tjugo dagar. Torr socket kan framkalla efter
utvinning av någon tand,
men det är mest associerad med visdomständer,
möjligtvis på grund av
visdomständer borttagning komplikationer. Om
du förbereder för visdom
tandutdragning, se till att
du följer instruktionerna
för din tandläkare, för att
undvika torra socket.

