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Viktig information inför och efter din implantatoperation: 

 

 

 

Inför operation 
 

• Lös ut recepten på antibiotika och värktabletter som tandläkaren ordinerat, på ditt 

apotek.  

• Påbörja antibiotikakuren kvällen innan operationsdagen.  

Antibiotika förhindrar infektion som i sin tur kan äventyra läkningen.  

• Tag gärna på bekväma kläder på operationsdagen.  

• Om du är rökare uppmanas du att inte röka 1 vecka före operationen.  

• Männen skall vara nyrakade runt munnen.  

• 30 minuter före operationen kommer du erbjudas att få ett lugnande läkemedel.  

Om du får lugnande så får du EJ köra bil inom 24 timmar. 

• Du bör undvika att köra bil till och från kliniken, se hellre till att någon annan kör. 

 

 

Efter operation 
 

• Det är mycket viktigt att tandimplantatet inte belastas under de närmaste veckorna 

efter operationen. Följ de matråd du fått. Du kan äta som vanlig, men undvik 

tugga/bita där det nya implantatet sitter. 

• Du skall efter varje måltid skölja munnen, antingen med koksaltlösning (1tsk salt 

½ liter kokande vatten) eller Andolex (recept).  

• Egna tänder skall borstas som vanligt. Synliga skruvar skall även borstas. 

• Protes får ej användas förrän den justerats! För tidigt användande av protesen kan 

äventyra hela behandlingen.  

• Du kan svullna upp där vi har opererat. Om smärre, sipprande blödning skulle 

inträffa efter operationen kan den ofta hejdas genom på bitning av en 

sammanrullad kompress, lätt fuktad i saltvatten. Kompressen är främst mot 

svullnaden och inte mot blödning. Svullnaden dämpas vanligen inom 2-3 dagar. 

• Ha gärna en extrakudde under huvudet de närmaste nätterna efter operationen.  

• Smärta uppträder ofta efter en operation då bedövningen upphört att verka. 

Använd då de läkemedel mot smärta du fått utskrivet och enligt ordination. 

Svullnad och smärtan kan fortskrida 2-3 dagar, varefter den långsamt brukar 

avklinga.  
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• Det är relativt vanligt att blåmärken uppkommer efter denna typ av operation. 

• Alla implantat läker inte in lika, men följer du anvisningarna ökar du chansen för 

lyckad behandling.  

• Tag kontakt med oss om något känns fel, om du är osäker eller vill fråga om något.  

• Vid problem med kraftig blödning eller svullnad under första dygnet, ring den 

opererande tandläkaren. Följ annars rekommendationen att bita på en ihoprullad 

kompress i flera timmar.  

 

 

 

 

 

 

Tandlösa patienter 
 

De första 7 dagarna skall du hålla dig uteslutande till flytande kost (soppa, buljong, 

välling saftoch likande). Därefter kan du övergå till flytande och halvfast kost (pure, gröt, 

mos, ägg, fisk) till dess att suturerna tagits bort och protesen justerats. 

 

Glöm inte att rökning försämrar blodcirkulationen och läkningsprocessen samt att 

du följer våra rekommenderade efterkontroller för att behandlingens skall ha god 

prognos. 

Hälsningar, 

Noran De Basso 

Klinikchef 

Leg Tandläkare 
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