INFORMATIE BIJ IMPLANTATIE
BELANGRIJK
LEES DE INFORMATIE NAUWKEURIG DOOR!!

Vóór de behandeling
• 5 dagen voor behandeling:
Corsodyl

2 maal per dag gedurende 1 minuut spoelen met

Op de
•
•
•

behandeldag, vóór de behandeling
1 uur voor de behandeling gedurende 1 minuut spoelen met Corsodyl
1 uur voor de behandeling: 1 sachet IBrufen Bruis (600 mg) innemen
1 uur voor de behandeling: 3 gram Amoxicilline (= 4 x 750 mg) capsules
innemen

Op de
•
•
•

behandeldag, na de behandeling
Om de 5 uur pijnstillers innemen (daarna indien nodig)
Het is normaal dat er een zwelling optreedt na behandeling
Gebruik daarom ijsblokjes of koude kompressen gedurende de eerste 4 uur na de
ingreep
Doe dit telkens 2 maal per uur en 20 minuten per keer
Niet roken
Neem de eerste 2 dagen liever geen melk of yoghurtproducten (minder slijm en
bacterie vorming)
Geen alcoholische dranken gebruiken
Niet spoelen met water of mondspoeling
2 dagen dus geen zuivelproducten

•

•
•
•

Vanaf de eerste dag na de behandeldag
• Operatiegebied zoveel mogelijk met rust laten.
• Laat ook de hechtingen onbemoeid. Wel moet u de rest van uw gebit goed
schoonhouden.
• Gedurende 5 / 7 / 10 dagen, 3 maal daags Amoxicilline 500 mg innemen.
Tijdens de 5 / 7 / 10 dagen liever geen alcoholische dranken gebruiken.
Vanaf de tweede dag na de behandeling
• Vanaf de tweede dag voorzichtig spoelen met de
voorgeschreven.

mondspoeling zoals

Als u een volledige gebitsprothese draagt, geldt het volgende:

•
•

De prothese die het operatiegebied afdekt gedurende de eerste week niet
dragen of wat u aanbevolen is.
Gedurende deze eerste week zacht voedsel gebruiken.

Als u een partiële gebitsprothese draagt, geldt het volgende:
• De prothese die het operatiegebied afdekt gedurende de eerste week niet
dragen of wat u aanbevolen is.
Wanneer bellen

•
•

Bij een aanhoudende nabloeding zoals omschreven aan ommezijde.
Als u koorts krijgt boven de 39 graden (het is mogelijk dat u de eerste tijd
een geringe verhoging heeft; dit is niet verontrustend).
• Als na vier of vijf dagen de pijn of de zwelling van uw wang niet afneemt,
maar juist toeneemt.
• Wanneer u vragen heeft of ongerust bent kunt u natuurlijk ook bellen.
Het telefoonnummer tijdens praktijkuren: T. 0348 – 480778.
Het telefoonnummer buiten praktijkuren: Semafoon T. 0660210326

Algemeen
Neem de voorgeschreven medicatie ook echt in.

