
Gør følgende på implantationens dag og de efterfølgende to dage:

Information om den optimale helbredelse Arbejde og Sport aktiviteter

Protese informationer

Mundhygiejne

Afstå fra rygning

Undgå fysisk anstrengelse

Efter spisning skyl munden forsigtigt med lunkent vand

Rør ikke ved implantationens område

Sæt en større pude under hovedet, når du går i seng den 

første nat

Undgå venligst at læne dig alt for meget frem i løbet af  den 

kommende uge (når du binder snørebånden f.eks.)

Drik kun lette væsker og spis let mad, undgå mælkeprodukter 

og fødevarer med stivelsesindhold

Drik ingen kaffe eller alkohol

Børst tænderne som du plejer, men ikke i implantatets område

For at forhindre mulige infektioner, har du fået antibiotika. Glem 

ikke at tage de foreskrevne medikamenter ifølge lægens instruk-

tioner (start med at tage din første antibiotika pille så hurtigt, som 

muligt, efter behandlingen). 

Vi giver dig smertestillende piller. Smerterne bliver mildere hver 

dag. Tag smertestillende piller når nødvendigt, også når du kun 

har lidt smerter i de første 24 timer. Skulle smerterne blive 

vedvarende, gå til en læge og ring til os.

- Ekstreme hævelser i nærheden af  din kæbe eller under tungen

- Feber eller vedvarende blødning

- Smerte i kæbe-, mund- eller sinusområdet, selv om du har taget 

de forordnede medikamenter

- Hvis der kommer pus ud af  arret. Her må den hvide farve ikke 

forveksles med pusset. Den hvide farve og arret som dannes er 

helbredelsens tegn. Det er normalt at denne zone er betændt, det 

behøver du ikke være bekymret for.

Helingsskruen muliggør tandkødets regeneration omkring skruen. 

Normalt forbliver helingsskruen inde i implantatet i løbet af  

helingen. Det kan dog også forekomme, at den falder ud i løbet af  

tandkødets heling. Hvis dette skulle ske for dig, skal den skrues 

tilbage, så at integrationen i knoglen ikke forhindres. Vær venlig og 

tag kontakt til os for at aftale de nødvendige tiltag.

Ring til os, hvis en af  følgende symptomer 
optræder hos dig:

Helingsskrue på implantatet

Undgå fysiske aktiviteter og ekstreme klimatiske zoner (f.eks. skiløb, 

tropisk klima, osv.) i mindst 4 uger efter operationen. Hvis du føler 

noget usædvanligt eller smerte i implantatets område, tag venligst 

straks kontakt til kirurgen

 Undgå kropsaktivitet i 4 uger efter operationen på grund 

af  den forhøjede puls. Sportsaktiviteter kan lede til dunkende 

smerte eller blødninger.

Lokalbedøvelse eller medikamenter har sommetider en effekt på 

patientens koncentration. Derfor bør patienten spørge tandlægen 

om der kørsel af  motorkøretøjer og betjening af  maskiner bør 

begrænses umiddelbart efter operationen.

Hvis du har udtagelig protese, så have den på konstant, også de 

følgende 3 nætter.

Implantaternes succesfulde integration er i høj grad afhængig af  

mundhygiejne. Tænderne og implantatets område skal renses 

grundigt efter hver måltid. Patienten bør forberedes på at 

opretholde dette mundhygiejne-system.

 God mundhygiejne er nødvendig til hurtig helbredelse 

uden komplikationer. Børst tænderne og skyl forsigtigt inden du 

går i seng på operationens dag. Vær meget forsigtig ved at børste 

tænderne omkring det opererede område. Anvend et mundskyl og 

undgå umiddelbar børstning på såret i 1 uge.

 Afstå fra rygning i løbet af  de første 5 dage efter 

operationen.

Operationens dag: rør ikke ved såret, så det kan helbredes. 

Undgå kraftigt skylning, spyt eller sugning indenfor de næste 24-48 

timer efter operationen, og rør ikke ved blodproppen.

Blødninger: al blødning eller rødme i spyttet er normalt i 48 

timer. Hvis blødningen ikke holder op, bør du kontakte os for 

yderligere detaljer og henvisninger.

Hævelse: Dette er normalt efter en sådan operation. Læg en 

ispose på kinden (udefra) over det opererede område for at 

minimere hævelsen. Hvis du bruger isposen i de første 2-4 timer 

efter operationen, kan det væsentligere formindske hævelsen. Hold 

ispuden der i 10 minutter og fjern den for 5 minutter. Gentag 

denne process i to dage for at modvirke smerte og hævelser. Lad 

isposen (viklet i et klæde) ikke for længe på vangen, for at forhindre 

at huden fryses.

Specifikke henvisninger efter et sinusløft: i de første 2 uger 

efter operationen er det forbudt at udøve mavepres, undgå næsep-

udsning (tør næsen af  med et tørklæde) og nys. Hvis du ikke kan 

holde nyset tilbage, så nys med åben mund. Undgå at svømme med 

hovedet under vandet!

Ernæring: Drik meget vand. Undgå hede drikke og retter. Vælg 

lettere måltider og drikke i den første uge. Undgå øl og mælkepro-

dukter i mindst 3 dage.

Sytråd må først fjernes en uge efter operationen. Alle sytråde vi 

bruger opløser sig selv. Det tager typisk 10-14 dage, men de kan 

også tage helt op til en måneds tid nogle få gange.

Efter isættelse af  implantat i underkæben er der mulighed 

for formindsket følelse i området. Hvis følelsesløsheden ikke er væk 

dagen efter operation, konsulter venligst med din tandlæge hurtigst 

muligt.

Efter operationen har du fået udleveret din Implantat Pas, som 

indeholer alle de vigtige informationer om din(e) implantat(er). Det 

er meget vigtigt, at du beholder denne Pas, da det indeholder 

Efter din anmodning har vi isæt implantat på den manglende tands sted (hvis nødvendig med knogleopbygning) med henblik på en fremtidig 

tand erstatning. Det er meget vigtigt at du følger din tandlæges instruktioner præcist efter operationen for at helbredelsen kan ske uden 

komplikationer og du får hurtig knogledannelse.

Instruktioner efter implantation
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