Patientinformation
Bra att veta före implantatoperation.
Operationen
Operationen sker under vanlig tandläkar‐
bedövning och beräknas ta ca. 1,5 timmar.
Se till att du har ätit och varit på toaletten
före operationen! Om du vill kan du få en
lugnande tablett att ta före behandling. Då
måste du be någon hämta dig med bil. Vil‐
ket kan vara bra även då du inte fått pre‐
medicinering.

Lugnande medicin
Om du behöver lugnande medicin före
operationen kan Du inte köra bil efteråt.
Tänk då på att vidtala någon närstående
person som kan följa Dig hem. Det innebär
också att Du får stanna på kliniken en stund
för att vila efter operationen.

Sluta röka!
Du som är rökare bör ta detta tillfälle att
sluta, eftersom prognosen för ett lyckat
behandlingsresultat är mycket bättre för
icke‐rökare. Det är viktigt att påpeka att
rökning
kan
försämra
implantat‐
inläkningen.

Intag av föda
Före operationen kan Du äta som vanligt.

Sjukdomar
Andra faktorer som försämrar prognosen
är diabetes, tidigare tandlossningssjukdom,
eller andra sjukdomar eller medicinering
som försvagar kroppens immunförsvar.
Det är viktigt att du uppger sjukdomar,
medicinering och allergier i god tid före
operationen, så att vi kan planera och han‐
tera det på ett riktigt sätt.
Medicinering
Tar du blodtunnande mediciner måste du
uppge detta. Waran måste utsättas i sam‐
råd med läkare. Du får inte ha tagit värkta‐
bletter som innehåller acetylsalicylsyra,
t.ex. Treo, Magnecyl, m.fl., mindre än 7
dagar för operationen. Trombyl kan du ofta
fortsätta med som vanligt.
Lokalbedövning
Operationen utförs under lokalbedövning
av samma sort som vid andra tandbehand‐
lingar.

Antibiotika, värktabletter
Du kommer att få recept på antibiotika och
värktabletter inför operationen.

Efter operationen är det olämpligt att äta
på ett par timmar. För att inte belasta ope‐
rationsområdet genom tuggning rekom‐
menderas flytande till halvfast kost någon
vecka efteråt.
Känselstörningar efter operationen
Det är relativt vanligt förekommande med
känselstörning i munslemhinna och läppar
direkt efter operationen. Dessa är, med
mycket få undantag, av övergående karak‐
tär.
Användning av avtagbar protes
Det är viktigt att implantaten inte belastas
eller utsätts för tryck under de närmaste 2‐
3 veckorna efter operationen. Om opera‐
tionsområdet belastas för tidigt kan resul‐
tatet äventyras. Om Du har en protes, kan
Du inte använda den förrän Din tandläkare
har justerat den.
Under den tid då en eventuell protes inte
kan användas finns det möjlighet till sjuk‐
skrivning.

