Bra att veta inför din implantatbehandling
Inför operationen får du penicillin och smärtstillande läkemedel.
Vid operationstillfället får du lokalbedövning av samma sort som vid traditionell tandbehandling. Om du är ordinerad annan medicin av annan läkare ska du även ta den. Du ska äta som
vanligt innan operationen om inte tandläkaren ordinerat något annat.
Om du önskar finns det möjlighet att få lugnande medicin, vilket vi i så fall kommit överens om
vid undersökningstillfället. Då är det viktigt att du har någon anhörig eller närstående person
som följer dig hem efter operationen. Det innebär också att du får stanna på kliniken 1-2 timmar
för att vila efter operationen.
Vid operationen utan lugnande medicin får du stanna ca 30 minuter så att vi kan kontrollera att
du mår bra och att ingen besvärande blödning förekommer.
Vid operationen används suturmaterial ( även kallat stygn ) som avlägsnas efter ca 10 dagar.
Operationen tar oftast mellan 60-90 minuter.
Efter operationen ska du inte använda avtagbar protes i den opererade käken under ca 14 dagar.
Därefter bygger din tandläkare om protesen så att du kan använda den under inläkningstiden.
Om du upplever att protesen skaver eller trycker under inläkningsperioden ska du snarast
kontakta din tandläkare. Detta gäller också om någon annan form av besvär uppstår i operationsområdet.
Inläkningstiden för implantaten kan variera upp till 6 månader beroende på hur benkvaliteten är
på ditt käkben. Installation av implantat kan göras i 1 eller 2 steg, vilket operatören avgör med
tanke på benkvaliteten.
Försök redan innan din operation att minska rökningen eller sluta helt då rökning ger upphov
till sämre läkning av den läkande mjukvävnaden och käkbenet som lämnats efter operation.
RÖKNING ÄR EN BELASTNING FÖR ETT LYCKAT RESULTAT.
Är det något du undrar över så ring eller skriv så återkommer jag så fort jag kan.
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