Poučení implantologie
Pacient, který požádá lékaře o zavedení zubního implantátu, bude poučen o způsobu implantace, o
výhodách a nevýhodách zvoleného způsobu ošetřen, popřípadě o jiných alternativách ošetření.
Dále se zaváže, že implantaci uhradí, a to v hotovosti bezprostředně po provedení každého dílčího
výkonu. Ceny za jeden provedený výkon se řídí dle ceníku platného ke dni podepsání poučení.
Pacient musí být před daným výkonem s ceníkem seznámen. Cena za pilíř a protetickou náhradu se
platí zvlášť.(viz Plán ošetření)
Pacient se dále zavazuje:
1)
2)
3)

pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu (krvácivost, diabetes,
osteoporóza) a zlozvycích (kouření, skřípání zubů),
dodržovat úroveň ústní hygieny dle pokynů ošetřujícího lékaře,
docházet na pravidelné kontroly .

Pacient si bere na vědomí riziko nevhojení implantátu nebo vyloučení již vhojeného implantátu(cca
1-5%) a byl poučen o tom, že selže-li implantát během jednoho roku od implantace, bude mu
vrácena částka rovna ceně implantátu (ne částka za zavedení implantátu), a to za předpokladu, že
budou dodrženy podmínky, uvedené pod body 1 až 3. Dále platí, že v případě, že pacient kouří více
než 5 cigaret denně a odmítá kouření zanechat, není možné navrácení peněz a tedy výše uvedenou
garanci požadovat.
Pacient je poučen o možných konkrétních komplikacích po implantaci:
1) otok
2) krvácení z úst
3) zánět čelistní dutiny.
(Pokud po implantaci dostanete skousnout tampón, ponechte jej v ústech 5 až 10 minut. )
Bezprostředně po výkonu a minimálně v den výkonu se nedoporučuje provádět těžkou fyzickou
práci(sport).
Proti bolesti jsou určeny tablety Ibalgin.
Nejlépe působí tehdy, vezmete-li si tabletu ještě předtím než rána začne bolet. Obvyklá dávka je
třikrát denně jedna tableta, nepřekračujte však čtyři tablety denně. Bolest také tlumí studené až
ledové obklady, nejlépe ve formě vychlazených sáčků mléka nebo sáčků s ledem, přikládaných
zvenku na kůži obličeje.
První dva dny po implantaci můžete mít zvýšenou teplotu a cítit únavu. Otok narůstá obvykle dva
dny. Zčásti proti němu působí studené obklady.
Výjimečně se pod kůží objeví krevní výron („modřina“). Nelekněte se, vadí pouze esteticky.
Budete-li mít po implantaci v dolní čelisti sníženou citlivost dolního rtu, informujte nás o tom při
následující kontrole. Poruchu není třeba léčit ihned.

Pokud lékař předepíše antibiotika, užívejte je pravidelně. Augmentin, Dalacin nebo Amoclen berte 1
tabletu po 8 hodinách po dobu jednoho týdne a tím léčbu ukončete.
Dodržujte pečlivě ústní hygienu. Třikrát denně si čistěte zuby a vynechte pouze nejbližší okolí
operační rány. V den operace si nevyplachujte ústa, rána by mohla začít krvácet. Jíst a pít však
můžete. Od druhého dne po operaci vyplachujte ústa heřmánkem, šalvějí, řepíkem nebo roztoky v
lékarně koupenými jako je Corsodyl, Tantum verde.., a to nejméně desetkrát denně.
Zpočátku přijímejte spíše tekutou nebo kašovitou stravu. Týden pokud možno nekuřte, protože
tabákový kouř hojení narušuje. Máte-li snímací protézu, která zasahuje přes operační ránu, do
odstranění stehů ji nenoste.

Přejeme Vám, aby pooperační období proběhlo hladce a potíže spojené s chirurgickým zákrokem
byly co nejmenší. Pokud byste měl jakékoli pochybnosti, spojte se s námi v co nejkratší době.

