
Leef met
een lach

Informatie omtrent de 
eerste twee weken na implanteren.



Napijn
Hoewel de nabezwaren van het implanteren over het algemeen zeer gering van aard 
zijn, kan zich de eerste dagen enige pijn, zwelling en/of vermoeidheid voordoen. Deze 
pijn is met rust en de eventuele voorgeschreven pijnstillers goed te onderdrukken. Ook 
is het mogelijk dat u een blauwgele verkleuring krijgt op de wang en/of kin. De zwelling 
en verkleuring nemen na 3-5 dagen weer af. Soms kunt u ook koorts krijgen de eerste 
dagen na de behandeling.

Neusbijholte (sinus)
Wanneer de neusbijholte bij de ingreep betrokken is, is het verstandig de eerste 2 weken 
drukverschillen tussen de neus en mond te vermijden om te voorkomen dat er een 
verbinding ontstaat. U kunt dus beter niet snuiten en als u moet niezen houdt dan de 
mond open. Een enkele keer kan er de eerste twee dagen wat bloed uit de neus komen. 
Dit is normaal en houdt vanzelf op.

Roken en alcohol
Zoals u al weet heeft roken een nadelige invloed op de genezing. Beter kunt u de eerste 
dagen niet roken en geen alcohol drinken.

Het kan zijn dat de wond na de behan-
deling wat nabloedt. Bloed in speeksel
lijkt altijd erger dan het is. 
U kunt dan het beste even dichtbijten 
op gaasjes of een schone zakdoek. 
Zeker niet gaan spoelen met water, 
omdat u dan de bloedstolseltjes weg-    
spoelt. Mocht het bloeden niet stoppen 
dan kunt u het beste contact opnemen 
met uw behandelaar.

NabloedingHet is belangrijk:
• de eerste 6 uur na de ingreep geen zeer warme, zeer koude of alcoholhoudende 
   dranken te gebruiken
• de antibioticakuur in zijn geheel af te maken
• te spoelen met het voorgeschreven mondspoelmiddel totdat de hechtingen 
   worden verwijderd
• bij tandeloze kaken de onderprothese de eerste twee weken na de ingreep niet te 
   dragen. Dit in verband met de integratie (= vastgroeien) van de implantaten
• zacht voedsel tot u te nemen aangezien het verstandig is de wond zo min mogelijk 
   te belasten
• het geïmplanteerde gebied niet te poetsen
• geen zware arbeid te verrichten
• niet zwaar te tillen en zo min mogelijk te bukken

Eén-fase implantaat
Bij een één-fase implantaat steekt de nek 
van het implantaat met daarbovenop het 
afdekschroefje (zgn. healing abutment) 
boven het tandvlees uit. Na de genezings- 
periode kan direct gestart worden met 
het maken van de afdruk.

Twee-fase implantaat
Bij een twee-fase implantaat ligt het im-
plantaat verborgen onder het tandvlees.
Na de genezingsperiode is het nodig om 
het implantaat weer op te zoeken. Door 
middel van een kleine ingreep wordt het 
tandvlees opengemaakt. Daarbij wordt 
er een afdekschroefje (zgn. heal ing abut-
ment) geplaatst dat boven het tandvlees 
uitsteekt. Na genezing kunnen er afdruk-
ken gemaakt worden.
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