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Information  

Implantatbehandling 

 

Vi försöker informera om allt och vara transparenta, dvs döljer inget för patienten gällande 

förväntan, tider, kostnader, värk, biverkningar och viktigast av allt komplikationsriskerna. 

Detta dokument är generellt och avvikelser från denna plan sker på individuell nivå. Alla 

patienter som genomgår en implantatbehandling på Svea Tandklinik får även individuell 

information och en behandlingsplan. Be gärna om att få denskriftligt, det är mycket 

information och kan vara svårt att komma ihåg allt. 

Vi har fasta priser, alla får ett skriftligt kostnadsförslag, som skall godkännas av patienten 

innan vi påbörjar behandlingen. Se även om vår betalningspolicy på hemsidan. 

BESÖK 1. Konsultation, Bruttokostnaden är 500-1400kr 

Vi går igenom situationen gemensamt, oftast måste ytterligare röntgen tas för att bedöma 

benmängden. Kostnadsförslag skrivs ut med fast pris. Prognos och cirkatid om när allt skall 

bli färdigt ges. Recept på antibiotika skrivs ut om man bestämmer sig att genomföra 

behandlingen. 

BESÖK 2. Operationsdag: 

Effektiva operationstiden är 15-50 minuter beroende på operationstypen. Ett singelimplantat 

tar vanligen 15 minuter. Implantat i hel käke tar ca 50 min. 

Information till patient efter implantatoperation 

Du har nu blivit opererad och fått fixtur/er inopererade. Läkningen kan ta olika lång tid för 

olika patienter. Det är mycket viktigt att det läker fint efter operationen och att du följer de 

instruktioner du fått. Be att få det skriftligt. 

Mot svullnad och blödning skall du ha kompresser i munnen (2-3 dagar och nätter) på det 

sättet som tandläkaren visar dig. Håll dig gärna i stillhet och höj huvudändan med extra kudde 

till natten. 

Efter måltider är det viktigt för dig att skölja med koksalt eller Andolex (finns på apoteket). 

Du kan göra en egen koksaltlösning. Koka upp 1 liter vatten och 2 msk salt, låt sedan vätskan 

kallna, förvara i kyl. 

Skonsam kost, lättuggad, rekommenderas. 

Borsta tänderna som vanligt i de områden som inte är opererade och efter ett par dygn kan du 

börja med försiktig rengöring vid det opererade området. 

Dålig andedräkt och obehaglig smak i munnen är normalt. 

Om möjligt ha ej krävande arbetsuppgifter närmaste dagarna. 

Ring oss gärna om det är något du undrar över. Tel. 08-320 820. 

Under läkningsperioden som är individuell, börjar fixturerna växa fast i käkbenet. 
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BESÖK 3. Suturborttagning: 

Efter 7-10 dagar skall du komma för att ta bort suturerna. Om det går justerar vi även den 

eventuella protesen som du har under läkningsperioden. 

BESÖK 4. Läkdistanser på tandimplantat 2 veckor – 9 mån 

Nu har tandimplantaten växt fast i benet, man lägger ett lock/läkdistans över tandimplantatet 

Läkningen skall ske FINT runt distansen. Skölj med koksalt morgon och kväll. 

Efter 3 dagar skall du börja borsta runt dessa distanser. 

Du får inte använda dessa distanser som tänder att bita med. 

BESÖK 5. Avtryck, man gör en avgjutning för kronan/bryggan. 

Man beställer tand eller tänderna efter ett avtryck av käkarna. 

BESÖK 6-8. Utlämning 

Behövs det inga provningar går det fort, men annars kan det ta längre tid, det är viktigt att allt 

sitter som det ska för att du ska känna dig bekväm med implantatet.  

Nu är tänderna fast enligt principen: ” den som väntar på något gott, väntar inte för länge” 

ÅTERBESÖK är KRAV för att garantin skall gälla. 

Förutsättning för livstidsgarantin på implantaten samt 2 års garanti på tänderna: 

Du måste sköta din munhygien. Du skall gå på kontroller hos din tandläkare. Vi kommer att 

specifikt kontrollera implantaten efter 6 månader, 1 år, 3 år och 5 år. Vi har ett speciellt 

kontrollschema för att följa upp de regelbundna kontrollerna. Kontrollschema kan du be om 

av oss. Skulle du inte kunna visa upp ett sådant schema efter fem år så gäller inte garantin 

alls från vår del. Det får differentiera på 4 månader max. 

Komplikationer vid implantatbehandlingar: 

1. Porslinsfraktur 

2. Brofraktur 

3. Fraktur av broskruvar 

4. Benförlust runt implantaten 

5. Implantatfraktur 

6. Implantatförlust 
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