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ZALECENIA PRZEDZABIEGOWE

Zgłaszając się na konsultację proszę dostarczyć wszelką dokumentację medyczną jaka jest w Państwa
posiadaniu, szczególnie przydatne są skany tomografii i zdjęcia RTG, dokładny spis przyjmowanych
leków. Standardowym badaniem radiologicznym wymaganym przed leczeniem implantologicznym
jest zdjęcie pantomotgraficzne całości uzębienia oraz skan tomografii komputerowej niskiej dawki
(CBCT), które wykonuje się okazując skierowanie lekarskie.
Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej, proszę o zjedzenie regularnych posiłków i przyjęcie swoich
leków (jeśli je Państwo przyjmują) w dniu zabiegu bez względu na porę wizyty w gabinecie. W
szczególności rano proszę pamiętać o śniadaniu i przyjęciu leków. Nie należy również poddawać się
zabiegowi w przypadku choroby i ogólnego osłabienia lub innych wyraźnych niepokojących
objawów, o czym proszę poinformować personel gabinetu.

ZALECENIA POZABIEGOWE:
•

W przypadku wszelkich pytań i niepokojących objawów proszę o natychmiastowy kontakt.

Zabieg implantacji można porównać do odwrotności usunięcia zęba. Miejsce zabiegu jest czystą raną
która goi się dobrze i bardzo szybko pod warunkiem zachowania dobrej higieny już od dnia zabiegu.
•
Po zabiegu proszę wstrzymać się z przyjmowaniem pokarmów i płynów przez minimum 1
godzinę, ewentualnie dłużej, póki nie minie znieczulenie. Jeśi znieczulenie w żuchwie nie mija dłużej
niż 4h – proszę o natychmiastowy kontakt.
•
Przez okres do zdjęcia szwów proszę nie podejmować wysiłku fizycznego, nie korzystać z
sauny i solarium, zadbać o odpowiedni komfortowy sen. W przypadku rozległych zabiegów, w tym
przeszczepów i odbudów kości - przez okres 4 tygodni unikać wysiłku wyczynowego, ekstremalnego.
•
Zabronione jest palenie tytoniu i picie alkoholu przez 7 dni od implantacji gdyż opóźnia to
gojenie tkanek.
•
Zęby należy delikatnie szczotkować minimum 2 razy na dobę omijając jedynie miejsce
zabiegu.
•
Począwszy od 2 doby po zabiegu polecam przez 7 dni, 2 razy dziennie, po myciu zębów (rano
i wieczorem – przed snem), delikatnie płukać usta preparatem z chlorheksydyną zgodnie z zaleceniami

na ulotce (uwaga – niektóre preparaty należy rozcieńczyć). Związki zawarte w płukance działają
bakteriobójczo i przyspieszają gojenie.
•
Po zabiegu chirurgicznym naturalnym objawem gojenia jest obrzęk choć często jest
minimalny. Obrzęk jest największy w 2 - 3 dobie po zabiegu i zwiększa się w pozycji leżącej
(największy jest rano) , należy spać na stronie przeciwnej do zabiegu, w miarę możliwości z głową na
wysokiej poduszce, bez przykrywania miejsca operowanego przez kilka pierwszych dni.
•
W przypadku dużych zabiegów mogą wystąpić czasowe obrzęki i zasinienia, przebarwienia
skóry (siniaki) które znikają w ciągu kilku do kilkunastu dni i są objawem gojenia się tkanek.
•
Bezpośrednio po zabiegu proszę unikać ciepłych napojów i ciepłych lub twardych pokarmów
na rzecz chłodnych, i miękkich, wskazany jest zimny okład tuż po zabiegu i okresowo do wieczora
tego samego dnia (10 minut co godzinę).
•
Proszę nie ingerować w miejsce zabiegu, nie gryźć w okolicy rany/implantów, nie uciskać
miejsca szycia oraz nie zasysać śliny w okresie pooperacyjnym gdyż może to być przyczyną gorszego
gojenia dziąsła i kości.
•
Przy ewentualnych krwotokach delikatnie ucisnąć gazik w miejscu krwawienia, jeśli po
upływie 30 minut krwotok nie ustanie, skontaktuj się z lekarzem prowadzącym.
•
W przypadku zabiegów w okolicy zatok szczękowych/nosa i związanym z tym zatkaniem
nosa, utrudnionym oddychaniem proszę stosować krople obkurczające do nosa, antybiotyk i leki
przeciwzapalne zgodnie z zaleceniami, niekorzystnie na gojenie wpływają różnice ciśnienia
spowodowane przez wydmuchiwanie nosa (zabronione).
•
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej wskazana jest kontrola po 4-14 dniach od zabiegu w celu zdjęcia
szwów. Proszę pamiętaj, że po wszczepieniu implantów higiena jamy ustnej powinna pozostać na
wysokim poziomie, jak to ma miejsce w przypadku własnych zębów. Jest to bezwzględny warunek
utrzymania wszczepów i ich prawidłowej funkcji przez wiele lat.
•
Leki zalecone przez lekarza proszę stosować ściśle wg wskazań, nie używać żadnych
preparatów bez konsultacji z lekarzem prowadzącym.

