Điều trị ống chân răng trong
tình trạng Cấp cứu
Dental Health Services Victoria muốn quý vị có tất cả các thông
tin mà quý vị cần về ống chân răng trước khi quý vị được điều trị

Hôm nay người ta sẽ làm gì với
răng của tôi?

Tôi nên lường trước những gì
sau cuộc điều trị của tôi?

1. Chuyên viên nha khoa sẽ tạo một chỗ mở trên
mặt răng của quý vị.

•

2. Tủy bị bệnh và vi khuẩn sẽ được xối ra hết bằng
chất tẩy trùng.

•

Quý vị có thể gặp tình trạng hơi khó chịu
hay đau nhức răng sau khi được điều trị
ống chân răng. Điều này là bình thường.
Quý vị có thể cần dùng một số thuốc
chống viêm sưng trong vài ngày để giúp
làm dịu tình trạng khó chịu này.

3. Vết trám tạm thời sẽ được đặt vào ống chân
răng của chiếc răng này.

Kế tiếp là gì?
Chỗ mở

Trâm nội
nha

Biện pháp điều trị mà quý vị sẽ nhận được
hôm nay không phải là một giải pháp vĩnh
viễn. Sẽ cần phải làm thêm các công việc
khác cho răng của quý vị.
Để hoàn thành việc điều trị của quý vị, quý vị
có thể:
• ghé đến một phòng khám nha công
trong khu vực địa phương của quý vị
(danh sách chờ và các phí tổn có thể
được áp dụng)
• ghé đến Phòng khám Giảng dạy tại
Royal Dental Hospital của Melbourne
(MIỄN PHÍ)
• ghé đến nha sĩ hay bác sĩ chuyên khoa
tư (các phí tổn sẽ được áp dụng)
• ghé đến phòng khám tổng quát của
Royal Dental Hospital của Melbourne
(danh sách chờ và các phí tổn có thể
được áp dụng).

Hãy gọi số (03) 9341 1000
để biết thêm thông tin HOẶC
truy cập trang mạng www.dhsv.org.au
để tìm phòng khám cộng đồng gần quý
vị nhất

