Aanbrengen van één of meerdere implantaten in de
boven- en/of onderkaak
Het tandvlees wordt losgemaakt waarna een gaatje in de
kaak wordt geboord waarin het implantaat wordt gedraaid.
Op het implantaat wordt een afdekschroefje geplaatst
waarna het tandvlees wordt gehecht. Deze hechtingen
lossen na 10-14 dagen vanzelf op.
Pijn
De plaatselijke verdoving is gewoonlijk na 2 uur uitgewerkt.
Wij adviseren u gedurende die tijd geen heet of koud
voedsel/dranken te gebruiken. De onderlip en tong aan de
behandelde zijde zijn gedurende die tijd gevoelloos. Het
gevoel komt daarna geleidelijk terug. Pijn kunt U bestrijden
met paracetamol, maximaal 4 keer 1000 mgr. per 24 uur of
met de voorgeschreven pijnstillers, meestal Ibuprofen 600
mgr, 3 keer per 24 uur in te nemen. Neem deze pijnstillers
alleen als u ze nodig heeft.
Antibioticum
Laat altijd weten of u overgevoelig bent voor een bepaald
antibioticum. Hier wordt dan met het voorschrijven
rekening mee gehouden. Wanneer u een antibioticum
voorgeschreven krijgt lees dan altijd de bijsluiter
aandachtig door en maak de kuur volledig af. Bij
overgevoeligheidsverschijnselen zoals jeuk, huiduitslag of
ademnood belt u direct met de kliniek, tel. 079-3438530.
Na 17.00 uur tel. 071-5269111.

Zwelling
Als gevolg van de operatieve behandeling kan uw wang
aanzienlijk gaan zwellen. Om de zwelling te beperken
adviseren wij u de wang aan de behandelde zijde te koelen
met een cold-pack of ijsblokjes in een plastic zak in een
washandje. U koelt gedurende 20 minuten waarna u dit na
10 minuten herhaalt. U kunt dit zo vaak doen als u wilt. Het
is niet aan te raden om na de behandeling in de zon te gaan
zitten. Dit kan aanleiding geven tot meer zwelling, pijn en
mogelijk en verhoogde kans op infectie.
Nabloeding
De wond is na de behandeling gehecht waardoor de kans
op nabloeding gering is. In ieder geval bijt u gedurende een
half uur na de ingreep op een gaastampon tenzij anders is
aangegeven. Het is van groot belang dat u de eerste 12 uur
na de behandeling de mond niet spoelt omdat dit de kans
op nabloeding vergroot. Voorzichtig tanden poetsen, met
ontzien van de plaats waar de operatie heeft
plaatsgevonden, is geen probleem. Mocht er om wat voor
reden dan ook toch een nabloeding optreden is het van
groot belang de mond eerst goed te reinigen van stolsels,
donker gekleurde bloedproppen, en daarna gedurende een
half uur dicht te bijten op een gaastampon of schone
zakdoek. Dit zonodig enkele malen herhalen.
Temperatuurverhoging
Gedurende de eerste dagen na de behandeling is een
verhoging van de lichaamstemperatuur mogelijk.

Wanneer deze hoger wordt dan 39 graden neem
dan contact op met de kliniek, tel. 079- 3438530. Na 17.00
uur tel. 071-5269111.
Wondhygiëne
Voor een goede wondgenezing is het van belang dat de
mond goed schoon gehouden wordt. Dit kunt u bereiken
door de mond 3 tot 4 keer per dag te spoelen met zout
water of met de voorgeschreven mondspoeling.
Controle
Controle vindt plaats na een week waarbij er een controle
röntgenfoto gemaakt gaat worden.
Algemene adviezen
 Spoelt u de mond de eerste dag niet om
nabloeding te voorkomen. Voorzichtig tanden
poetsen is geen probleem. Daarna kunt u de mond
spoelen met zout water.
 Wij adviseren u de eerste dagen niet te roken en
matig alcohol te gebruiken vanwege de
wondgenezing.
 Wij adviseren u de eerste dagen na de behandeling
het hoofd tijdens het slapen hoger te houden, dit
voorkomt extra zwelling.
 Wij adviseren u de eerste dagen na de behandeling
niet te sporten. Dit vergroot de kans op
nabezwaren zoals bloeding en zwelling.
 In geval van problemen neemt u contact op met
de kliniek, tel. 079-3438530. Na 17.00 uur en in
het weekend tel. 071-5269111.
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