TANDVÅRD MED OMTANKE
OCH MODERN TEKNIK
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Kontakta oss gärna om du har frågor om din operation,
eller får akuta besvär.

KLINIKEN: Tel 060 - 66 82 82
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IMPLANTAT & LASERKLINIK

RÅD EFTER IMPLANTATOPERATIONEN

UPPNÅ BÄSTA LÄKNING
För att skadade blodkärl ska kunna läka
måste blodet koagulera i såret. Därför bör
fysiskt ansträngande aktiviteter undvikas
under de första dagarna efter operationen.
Försök att undvika direkt kontakt med
såret med fingrar eller tunga.
Vi har använt Laser över operationsområdet för att såret ska läka snabbare.
BLÖDNING
Under de första dagarna kan blod sippra
ut från såret vilket är helt naturligt och
inget att oroa sig för. Om det är kraftigare
blödningar kan dessa behandlas på följande
sätt:
Använd en ren kompress eller handduk
och applicera ett tryck genom att bita på
kompressen ca: 15- 20 min.
Om det behövs kan denna procedur upprepas några gånger.
Om du är osäker, eller om det är fortsatt
kraftig blödning, kontakta kliniken eller
akutmottagningen.

SMÄRTA
När bedövningen släpper kan du uppleva
en ömhet eller lätt smärta. Det kan fortsätta under ett par dagar, smärtan kan lindras
med vanliga receptfria smärtstillande läkemedel såsom Alvedon, Panodil, Ibumetin
(högst en Ibumetin 600mg var 6:e timme.)
eller liknande.
OBS! Magnecyl och Treo bör undvikas då
de kan öka blödningen.
MUNHYGIEN
Timmarna efter: För att inte öka blödningsrisken eller störa läkningsprocessen i
onödan bör man inte skölja munnen de två
första timmarna efter operationen.
Dagen efter: Avstå helst från att skölja
munnen första dagen efter operationen.
För att förhindra infektioner är det nödvändigt att hålla munhålan ren. Borsta tänderna efter varje måltid men undvik all kontakt
med såret.
Första dagen efter operationen sköljer du
munnen två till tre gånger med PAROEX
( Klorhexidin 0,12%) detta fortsätter du med
i ca en vecka – tio dagar.

DIET
Ät inte innan bedövningen har släppt. Hoppa inte över måltider! Vi rekommenderar
flytande och/eller lättuggad föda som inte
är varm de första dygnen. Varm mat kan
utlösa en blödning. Hårda livsmedel kan du
äta så snart som inget obehag uppstår.
TOBAK & ALKOHOL
Du bör helst avstå från rökning under hela
inläkningsförloppet, eftersom rökning
hindrar läkningsprocessen. Men om det är
svårt kanske du kan minimera rökningen
så mycket det går under de första dagarna
efter operationen. Du bör inte dricka alkohol de första dagarna efter operationen.
Alkohol ökar blodcirkulationen och kan
utlösa en blödning.

LYCKA TILL MED DINA NYA IMPLANTAT !

