Information till dig som fått implantatskruvar inopererat i käkbenet.
Blödning
Det är normalt att såret blöder lätt det första dygnet. Skölj då ej mer än absolut nödvändigt.
Ökad blödning stillas med tryckförband (kompress eller ren näsduk) som du skall bit hårt på i
c:a 20 minuter sittande. Upprepa vid behov. Ha huvudet så högt som möjligt.
Blåmärke
Detta kan uppstå ibland speciellt vid operationer i underkäken, men försvinner utan åtgärd inom
c:a en vecka.
Smärta
Uppstår när bedövningen släpper. Smärtan kan variera i intensitet framförallt första dygnet och
kan ibland kvarstå i flera dygn. Använd enbart de rekommenderade smärtlindrande tabletter
enligt anvisningarna. Ta inga andra tabl. På eget initiativ. Vid svår smärta kontakta operatören
för att erhålla andra receptbelagda värktabletter.
Svullnad
En en normal kroppsreaktion på kirurgisk behandling. Kan uppstå i såväl munhåla som i ansikte
och kan medföra svårigheter att gapa. Når oftast sitt maximum efter 2-4 dagar och försvinner
vanligen inom c:a en vecka.
Feber
Kroppstemperaturen kan vara lätt förhöjd inom ett dygn efter operationen. Vid hög
tempraturstigning kontakta operatören.
Föda
Under det första dygnet bör födan vara flytande eller mjuk. Undvik varma och sura drycker
första dygnet.
Munhygien
Använd tandborste som vanligt i övriga delen av munnen men inte direkt efter sköljningen.
Skölj mycket med vatten efter måltiderna. Var försiktig att peta i såret. Ofta bildas en gul/vit
plugg. Denna består av kollagen och är en naturlig del av läkningen
Stygnen
Vissa typer av stygn löses upp efter 1-2 veckor, andra måsta tas bort hos operatör. Du får info.
Om vilken typ du har fått
Kroppsansträngningar
Undvik hård kroppsansträngning och överdriven fysisk aktivitet under första tiden efter operationen och framförallt om det blöder från såret.
Rökning
Rökning ger upphov till sämre läkning av dina implantatskruvar. Prognosen på din implantatbehandling ökar om du helt slutar eller försöker sluta röka. Detta är även något du fått information
om innan implantatbehandlingen påbörjats. RÖKNING ÄR EN BELASTNING FÖR ETT
LYCKAT RESULTAT.

