Voor spoedeisende zaken of dringende
vragen die met de behandeling in het
Implantonium te maken hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen.

Op werkdagen tussen 09.00-13.00 uur
kunt u contact opnemen met de
secretaresse van “Het Implantonium”
op 0316 - 52 46 85
Voor 09.00 uur en na 13.00 uur
kunt u contact opnemen met een van
onderstaande behandelaars van
“Het Implantonium”.
dr. R.E.C.M. Mooren:
kaakchirurg-implantoloog

06 1284 9626

M.A. Bronkhorst:
kaakchirurg-implantoloog

06 4741 0455

G.H.T. Janssen:
tandarts-prothetist

06 5585 5733

F. de Groot Boersma:
tandarts-prothetist

06 4148 0079

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat
u naar aanleiding van een behandeling in
“Het Implantonium” contact opneemt met
een dienstdoende (tand)arts van elders.

Reisenakker 2
6903 ZJ Zevenaar
0316 - 52 46 85
www.implantonium.nl

Nazorg
implantaat behandeling

Nazorg
na het plaatsen van implantaten
U heeft een implantaatbehandeling ondergaan.
Hieronder volgt een aantal aanbevelingen.
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In de eerste uren na de behandeling kunt u
het beste grote lichamelijke inspanning
vermijden.
Zolang de verdoving nog niet uitgewerkt is
kunt u beter niet eten.
Er kan een zwelling en/of bloeduitstorting in de
mond ontstaan en de wang kan dik worden
en blauw verkleuren. Dit is niet ongewoon.
De eerste uren na de ingreep kan de wond
wat bloeden. Door vermenging van speeksel
met bloed ziet een kleine bloeding er altijd
erger uit dan hij in werkelijkheid is.
Direct na de ingreep neemt u een pijnstiller:
“pijn of geen pijn”. De eerste dag neemt u de
pijnstillers om de 6 uur in. De tweede dag
kunt u de pijnstillers innemen naar behoefte.
Overschrijdt de maximale dosering zoals
aangegeven op de verpakking of in de
bijsluiter niet.
De eerste 24 uur na de ingreep mag u, om
de kans op een nabloeding te verminderen,
uw mond niet spoelen. Uiteraard mag u wel
drinken.
Met het voorgeschreven spoelmiddel
(Perio-aid®) moet u op de eerste dag na de
ingreep beginnen. Ga daar mee door tot de
dag waarop u voor controle terugkomt of
totdat de fles leeg is.
Op de dag na de ingreep kunt u ’s avonds
uw mond voorzichtig gaan poetsen met een
zachte tandenborstel.
Op de dag van de ingreep kunt u het beste
zachte voeding eten (brood zonder korst,
gekookte bloemkool of andijvie, een balletje
gehakt etc.).

10 Er is een afspraak gemaakt voor een controle
van de wond over ongeveer 14 dagen.
Voor patiënten die een volledige gebitsprothese
(kunstgebit) hebben, geldt tevens het volgende:
Tot aan de
controle afspraak
mag u de
gebitsprothese
niet dragen.
D.w.z. als er
alleen implantaten in de onderkaak zijn geplaatst, mag u de gebitsprothese van de onderkaak
niet dragen, maar wel de gebitsprothese van de
bovenkaak.
Als alles normaal verloopt, wordt tijdens de
controle de oude gebitsprothese aangepast. U
mag deze aangepaste prothese alleen voor de
sier dragen en er absoluut niet mee kauwen
gedurende een periode tot 6 weken na het
plaatsen van de implantaten. Na die periode zijn
de implantaten vastgegroeid en kunnen ze belast
worden. Dan wordt ook begonnen met het maken
van een nieuw kunstgebit. Voor implantaten
die in de bovenkaak zijn
geplaatst geldt een
ingroeiperiode van 12
weken. In dat geval
mag u 12 weken niet
kauwen met de
aangepaste
gebitsprothese.

Ons advies is om de gebitsprothese
‘s nachts altijd uit te doen!

