Anvisningar vid implantatOperationer
Alla fixturer läker inte fast i benet, men följer du anvisningarna ökar
du chansen för lyckad behandling.

Efter varje måltid sköljs munnen, gärna med saltvatten(1 tsk
salt i 1/2 liter kokt vatten). Egna tänder som inte är i anslutning
till operationen skall borstas som vanligt. Proteständer
Protes får INTE användas förrän vi justerat den! För tidigt
insättande av protesen kan äventyra hela behandlingen.
Rökning
Det är inte rekommenderat att man röker veckorna efter
operationen då rökningen försämrar läkningen och därmed
prognosen för en lyckad behandling.
Komplikationer
Du kan svullna upp där vi opererat. Det är också vanligt att
blåmärken uppstår efter denna typ av operation..
Inför operationen
Lös ut eventuella recept på antibiotika och värktabletter.
Påbörja antibiotikakuren 1 dag före operationsdagen.
Tag gärna på mjuka och sköna kläder.
Är du rökare skall du sluta med rökningen en vecka före
operationen.
Männen skall vara nyrakad runt munnen(Om ni har helskägg
eller mustasch gäller detta INTE er).
Om du vill kan ni 1/2 timme före operationen få ett lugnande
läkemedel.
Bilkörning
Man bör undvika att köra bil efter operationen då
allmäntillståndet kan påverkas omedelbart efter ingreppet.
Mat
Det är mycket viktigt att inte tandimplantaten belastas under
de närmaste två veckorna efter operationen. De första 3-6
dagarna skall du hålla dig till flytande kost (soppa, buljong,
välling, saft etc.) Därefter kan du börja övergå till flytande och
halvfast kost (puré, gröt, mos, ägg, fisk etc.)
Munhygien

Smärta
Smärta uppträder ofta efter en operation sedan bedövning
upphört att verka. Smärtan kan fortsätta 2-3 dagar, vartefter
den långsamt brukar avta.
För det mesta kan smärtan avhjälpas eller åtminstone dämpas
med smärtstillande medel av den typ som du fått utskrivet på
recept.

Ekonomi
Er kostnad för operationen är preliminärt uträknad enligt
kostnadsförslag. Tänk på att en kostnaden för operationen
betalas vid detta besök. Detta är naturligtvis inte hela
betalningen utan en del. Den resterande delen beräknas enligt
det kostnadsförslag som delgivits er vid terapiplaneringen.
Ta omgående kontakt med oss vid tveksamheter eller minsta
störning i läkningsförloppet. Vid problem med kraftig
blödning eller svullnad under första dygnet ring då till den
opererande tandläkaren.
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