مراقبت از بیمارانی که بای
اسفوسفونات مصرف می کنند
برای کنترل بیماری استخوانی مانند پوکی استخوان ،دکترممکن است بای اسفوسفونات تجویز کند.
این داروها میتوانند پیشرفت بیماری استخوانی را محدود کرده و از شکستگی استخوان جلوگیری
کند ولی آنها فضای دهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
چقدر احتمال دارد که در اثر مصرف بای اسفوسفونات ها
مشکلی برای من بوجود آید؟

مشکالت ناشی از مصرف بای اسفوسفونات ها عمومیت ندارد ولی
همانند تمامی رژیم های دارویی ،طبق شرایط بدنی هر فرد میزان
خطر آنها متفاوت است.
بطور متوسط فقط حدود  1درصد بیمارانی که قرص های بای
اسفوسفونات مصرف می کنند پس از جراحی دچار عوارض می
شوند.

چگونه می توانم بفهمم که آیا دچار  BRONJشده ام یا خیر؟

عالئم  BRONJعبارتند از قرار گرفتن استخوان آرواره درمعرض
دید ،درد ،تورم ،طعم بد دهان واحساس بی حسی در لثه.
اگر این عالئم را دارید یا نگرانی هایی در این موارد دارید لطفا

با بیمارستان دندانپزشکی رویال ملبورن Royal Dental Hospital
به شماره تلفن  (03) 9341 1000تماس گرفته و برای مراجعه به

متخصص دندانپزشکی وقت بگیرید.
در بعضی از موارد یک دوره مصرف آنتی بیوتیک و بعضی از
مسکن ها می تواند کارسازباشد.

خطر بروز عوارض پس از جراحی در صورتی که تزریق بای
اسفوسفونات داشته باشید بیشتر است.

چگونه این دارو فضای دهان من را تحت تاثیر قرار میدهد؟

یک عارضه جانبی بای اسفوسفونات ) (BRONJمی باشد.

 BRONJعموما بعد از جراحی دهان رخ می دهد و بخشی از
استخوان آرواره در معرض دید قرار می گیرد.
اگر جراحی در دهان شما انجام نگرفته باشد ،پایین افتادگی لثه ممکن
است رخ دهد ولی بصورت نادر.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پوکی استخوان به سایت
 www.osteoporosis.org.auمراجعه نمایید.

برای جلوگیری از  BRONJچکار باید کرد؟
دستورالعمل های قبل ازعمل دندانپزشک خود را دنبال کنید.

درمدتی که جراحات دهان شما التیام می یابد از گذاشتن دندانهای
مصنوعی که می تواند جراحت را تحریک کند بپرهیزید.
و بخاطر داشته باشید که برای چک آپ مرتب به
متخصص دندانپزشکی مراجعه نمایید.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره
 (03) 9341 1000تماس بگیرید یا
برای دستیابی به نزدیکترین کلینیک محلی
به سایت  www.dhsv.org.auمراجعه کنید

