Beste patiënt,

U hebt binnenkort een afspraak voor het plaatsen van implantaten.
Bij deze brief vindt u het voorschrift voor de medicatie die u dient te nemen voor en na de behandeling volgens
onderstaand schema:
1 week op
voorhand
antibiotica
pijnstiller
angstremmer
mondspoelmiddel

1 uur voor de ingreep
2 pillen samen

dag van de
ingreep
1 bij avondeten
4 per dag

dag 1 na de
ingreep
2 per dag
4 per dag

dag 2 na de
ingreep
2 per dag
4 per dag

dag 3 na de
ingreep
1 per dag
4 per dag

2x per dag

2x per dag

2x per dag

2x per dag

Indien nodig
2 x per dag

Indien u bloedverdunners neemt, moet dit aan de tandarts gemeld worden minstens 2 weken voor de ingreep.
Rokers stoppen best minstens twee weken op voorhand en houden dit tot minstens twee weken na de ingreep
vol.
Hoe zal het verlopen?
De implantaten worden geplaatst onder lokale verdoving in een daarvoor speciaal ingericht tandartskabinet. Uw
kleding en hoofd worden afgedekt met speciale steriele doeken om zo hygiënisch mogelijk te kunnen werken. Dit
komt wat onwennig over maar het zal de genezing en de ingroei van de implantaten ten goede komen.
Het zal zeker geen pijn doen tijdens de behandeling zelf. Na de behandeling kan er gedurende enkele dagen een
minieme tot matige pijn aanwezig zijn. Dit is afhankelijk van de persoon, locatie, aantal en type implantaten
De dag van de ingreep:
 Neem de pijnstiller die u werd voorgeschreven, voor de verdoving is uitgewerkt. Laat steeds een minimale
tussentijd van 4 uur bij het nemen van een pijnstiller.
 De eerste 6 uur kan u een ijspak tegen de wonde houden, dit om de zwelling te vermijden.
 Poetsen van de tanden mag maar niet in de buurt van de wonde.
 U mag gerust eten en drinken maar liefst enkel koude dranken. Wacht wel tot de verdoving is uitgewerkt.
 Vermijd alcohol de eerste dagen.
 Niet zuigen op de wonde of spoelen de eerste 24 uur.
Ongemakken:
 Zwelling is normaal en te verwachten. Maximale zwelling wordt bereikt binnen 48 uur na de ingreep en
neemt af vanaf de 4de dag.
 Draadjes kunnen lastig aanvoelen maar zijn noodzakelijk. Deze worden verwijderd een week tot 10
dagen na de ingreep.
 Napijn is normaal. Wacht niet tot de pijnstiller volledig is uitgewerkt alvorens de volgende in te nemen.
Hou u wel aan de maximale dosis.
 Nabloeding is mogelijk de eerste 12 tot 24 uur. Klem stevig een gaasje tegen de wonde en bijt hierop
gedurende 10 minuten.

Toch nog last of ongerust? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!
Tandartsenpraktijk Kwadrant
Brialmontlei 38-40
2018 Antwerpen
03 238 25 78

