
 

 

  

    

 
לאחר טיפול בפיסורה אנאלית באמצעות הזרקת בוטוקס נחיותה  

 
תודה שהגעת למרפאתנו והבעת את האמון שלך בנו ובטיפול שלנו בפיסורה האנאלית  .1 
 .שלך
בדרך כלל, תהיה רמה משתנה של כאב ואי נוחות ביום ובלילה הראשונים לאחר  .2 

אל תהסס  רוב המטופלים מגלים שהבילוי באמבטיה חמה מקל על רוב הכאב הזה.  הטיפול. 
רךלעשות זאת בתדירות לפי הצו ! 

לאחר מכן, לפי  אין להניח קרמים או טיפול אחר באזור פי הטבעת בלילה הראשון.  .3 
ההוראות שלנו, ייתכן שתהיה החדרת האצבע המורה פעמיים ביום עם קרם אנטרוליין כפי 
 .שתואר על ידי פרופסור קשוק
במטרה עליך להשתמש בהם  יש להתחיל מיד בשימוש בנורמלקס ושמן פרפין ולהמשיך.  .4 

התאם את המינון בהתאם לעובי הצואה שלך לקבל צואה רכה אך לא לשלשול.  . 
שמור פד בתחתונים בשביל זה זה נפוץ שיש קצת דם בימים הראשונים.  .5  . 
שעות, ואינם מוקלים על ידי משככי כאבים ואמבטיה  48-אם הכאבים חזקים יותר מ .6 

ככלל, יכולה  חח איתך ואולי יציע ביקור חוזר. חמה, עליך להיות איתנו בקשר והפרופסור ישו
ימים כאשר תהליך הריפוי נמשך 10להיות גם תחושת צריבה כלשהי אפילו עד שבוע או  . 

אנו לא קובעים באופן שגרתי ביקור מעקב, אך שוב, אנו מעוניינים לדעת אם אתה מרגיש  .7 
 .שהכאב אינו פוחת ואתה חושב שיכולה להיות בעיה או בעיה
לעיתים, למטופלים עם טחורים קיימים יכולה להיות מעט נפיחות ואי נוחות מטחורים,  .8 

בכל שאלה, אנא צור איתנו קשר בהם נוכל לטפל בקלות במשרד.  . 
תן לזה לבוא באופן טבעי עם  איננו ממליצים על כל דחיפה לתפקוד המעי.  .9 

רככים יעזרו לפתור כל עצירותשעות, זה בסדר. המ 48אם אין פעילות אפילו  המרככים.  . 
 .אנו ממליצים על מגבונים לחים לתינוק במקום נייר טואלט סטנדרטי לשימוש אישי .10 
יש  ימים לאחר הטיפול.  7כמעט כל המטופלים מדווחים על שיפור משמעותי בממוצע  .11 

המפתח הוא באמת  שעות.  48-72אומרים שהם מרגישים משופרים בהרבה אפילו תוך 
 .לנסות לעקוב אחר המלצות הבית שלנו בצורה מדויקת ככל האפשר
  
  

 


