
Postępowanie po zabiegu implantacji.

1. nie przyjmować pokarmów i napojów w czasie działania znieczulenia (około 2 godzin),
2. po ustąpieniu znieczulenia jeść pokarmy niewymagające intensywnego gryzienia. Pokarmy i 

napoje powinny być zimne lub chłodne,
3. płukanie jamy ustnej 0,2% roztworem chlorcheksydyny (CORSODYL, ELUDRIL) po każdym 

posiłku. W razie zaburzeń smaku, zaleca się płukanie jamy ustnej, chłodnym naparem z szałwii, 
lekko osoloną wodą, roztworem wody utlenionej (1 łyżka stołowa wody utlenionej na pół szklanki 
wody),

4. następnego dnia po zabiegu delikatne mycie zębów nową i miękką szczoteczką,
5. odpoczywać dobę po zabiegu (wysiłek fizyczny może prowadzić do nadmiernego krwawienia i 

bólu),
6. nie stosować używek.

Ból.
Z chwilą ustąpienia znieczulenia pojawia się ból, który można łatwo zlikwidować stosując tabletkę 
przeciwbólową (IBUPROFEN + PARACETAMOL). Po trudnym rozległym zabiegu ból może utrzymywać
się bardzo długo.

Jeżeli ból nie ulega złagodzeniu po 3 dniach od zabiegu, należy zgłosić się do lekarza.

Obrzęk.
Po zabiegu chirurgicznym może pojawić się obrzęk - nawet do 4-5 dni. Aby temu zapobiec, po zabiegu 
należy stosować zimne okłady. W tym celu woreczek lodu lub schłodzony uprzednio w lodówce przedmiot
zawinięty w ściereczkę przykładamy na 20 minut na obrzęknięte miejsce. Zabieg powtarzamy w 20 
minutowych odstępach do trzeciej doby po zabiegu.

Krwawienie pooperacyjne.
Krwawienie ustępuje zwykle w ciągu 30 minut po zabiegu, lecz delikatne sączenie się krwi może trwać 5-6
godzin. Ślina może być lekko zabarwiona krwią przez dobę od zabiegu. Postępowanie w przypadku 
krwawienia:

1. Jeżeli nie ustępuje ono po 5-6 godzinach, duże skrzepy należy usunąć przy pomocy sterylnego 
tamponu, następnie jeden zgiąć w kostkę lub zwinąc w rulon i zagryźć.

2. Opatrunek zmieniamy po 20 minutach.
3. Jeżeli kilkakrotna wymiana opatrunku nie przynosi rezultatu należy skontaktować się z lekarzem.

UWAGA!
Jeżeli implant został założony w żuchwie i mimo ustąpienia objawów znieczulenia (w czasie około 4 
godzin po zabiegu ) nie wraca czucie w wardze i bródce ZADZWOŃ DO LEKARZA!
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