
                 ZALECENIA  DLA  PACJENTA  PO  
ZABIEGU  IMPLANTACJI

Implanty stosuje się w stomatologi z powodzeniem od 25 lat. Są znakomicie 
akceptowane przez kość i tkankę dziąsła. Uczyniliśmy wszystko co w naszej mocy 
aby zapewnić Państwu najlepszą jakość usługi. Należy jednak stosować się do 
poniższych zaleceń :

⦁ Przez 1/2 godz. proszę zagryzać gazik, aby zatamować krwawienie.

⦁ Nie manipulować językiem w okolicach wszczepu, nie dotykać tego miejsca 
palcami.

⦁ Przez 3 godz. proszę bezwzględnie : nie palić, nie jeść .

⦁ Ból : może utrzymywać się po ustąpieniu znieczulenia. Dlatego zalecane jest 
przyjęcie leku przeciwbólowego. Jeżeli ból będzie utrzymywać się przez dłuższy 
okres lub zacznie się nasilać, proszę przedzwonić do nas. Państwa komfort jest dla nas 
ważny.

⦁ Obrzęk : po zabiegu chirurgicznym może wystąpić obrzęk i jest to zjawisko 
normalne. Największe nasilenie pojawia się po około 24 godzinach i zwykle 
utrzymuje się 4-5 dni. Proszę zastosować zimne okłady nad miejscem operacji przez 
pierwsze 6 godzin, co pozwoli ograniczyć obrzęk i zmniejszy dolegliwości.

⦁ Inne dolegliwości : po niektórych zabiegach może wystąpić ograniczenie 
otwierania ust. Jest to zjawisko normalne i ustępuje po 5-10 dniach. W okolicy 
operowanej może pojawić się zasinienie. Jest to normalna reakcja u niektórych osób i 
nie powinno to być powodem do niepokoju. Zasinienie znika samoistnie w ciągu 7-14 
dni.

⦁ Szczoteczka : używaj jej ostrożnie i delikatnie, ale czyszczenie zębów 
przeprowadzaj dokładnie. Czysta jama ustna goi się szybciej. 3-4 razy dziennie 
stosować płukanki (np. Eludril, Dentosept, Corsodyl)

⦁ Jedzenie, picie i palenie : unikaj gorących płynów i pokarmów, napojów 
alkoholowych i palenia do czasu ustabilizowania się procesu gojenia. Przyjmowanie 
odpowiednich pokarmów i napojów po zabiegu jest istotne. Nie spożywaj napojów 
przez słomkę/rurkę. Stosować miękką, papkowatą dietę, po każdym posiłku delikatnie 
płukać usta letnią, przegotowaną wodą. Jeżeli Twoja normalna dieta jest zbyt trudna 
do stosowania, możesz ją wzbogacić albo częściowo zastąpić płynami.

⦁ Unikać nagrzewania bolącej okolicy. Przez okres 4 tygodni po zabiegu nie należy 
korzystać z sauny, opalać się na słońcu. Nie spać na boku ( miejsce wszczepienia 
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implantu) z głową wtuloną w poduszkę( dwie pierwsze noce po zabiegu należy spać z 
głową powyżej klatki piersiowej). Według zaleceń, wszystkie czynności związane z 
podniesieniem temperatury jamy ustnej nie są wskazane w okresie po zabiegu.

⦁ Unikaj wszelkiego nadmiernego wysiłku : nie rób rzeczy, które podniosą Twoje 
ciśnienie krwi, nie nachylać głowy, nie dźwigać ciężarów, nie uprawiać sportu.

⦁   Szwy : proszę pojawić się na wyznaczoną wizytę zdjęcia szwów.

⦁ Jeżeli wynikną jakieś problemy albo pytania, proszę do nas zatelefonować  507 756 
606
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