Geachte heer, mevrouw,
Na het plaatsen van een implantaat is
het mogelijk dat je last hebt van enkele
ongemakken, zeker als er ook een
botopbouw gebeurd is.
In deze folder vind je een overzicht van de
meest voorkomende ongemakken.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om onze
dienst te contacteren. Onze medewerkers
helpen je graag verder.
Dr. K. Borghgraef
Dr. Y. Opdenakker
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie
AZ Maria Middelares
Buitenring Sint-Denijs 30 - 9000 GENT
 09 246 81 00

Openingsuren secretariaat
Maandag: 08.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
Dinsdag:
08.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.00 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.30 uur
Donderdag: 08.30 - 12.30 uur
13.00 - 17.00 uur
Vrijdag:
08.30 - 13.00 uur
Voor dringende gevallen en geen bereik via het
secretariaat kan je best contact opnemen via
het algemeen nummer 09 246 46 46 en vragen
naar je behandelend arts.

Meest voorkomende
ongemakken
Zwelling
Er kan zwelling optreden gedurende 48 uur,
meestal de laatste 24 uren meer.
Nadien mag de zwelling niet meer toenemen
en moet deze stilaan afnemen. Indien de
zwelling toeneemt, gelieve dan contact op te
nemen met jouw arts.
Om de zwelling te beperken, is ijsapplicatie
aangewezen 48 uur.
Bij een botopbouw zal de zwelling meer
uitgesproken zijn dan bij het plaatsen van
een implantaat in goed eigen bot.

Pijn
De pijn kan zeer wisselend zijn na de
ingreep. Je zal hiervoor pijnstilling krijgen.
Bij de meeste implantaat behandelingen
valt dit wel mee en mag je een implantaat
na 1 week niet meer voelen zitten. Indien
dit wel zo is, is het aangeraden jouw arts te
contacteren.
Bij botaugmentatietechnieken kan de pijn 10
à 14 dagen duren.

Voeding
Je mag eten als de verdoving is uitgewerkt.
Zachte en lauwe voeding is aangewezen om
zwelling en pijn te beperken. Je mag het
implantaat niet belasten tijdens de kritische
’ingroeifase’, dit gedurende een 3-tal weken.

Hechting
De wonde is gehecht met resorbeerbare
draad.

De hechtingen zullen spontaan verdwijnen.
Deze mogen ook na een 10-tal dagen
verwijderd worden.

Slapen
Bij botaugmentatietechnieken is het
aangewezen om halfzittend te slapen om zo
de zwelling te beperken.

Sport
Bij het meeste implantaatbehandelingen is
het aangewezen 1 week niet te sporten.
Voor botaugmentatietechnieken kan dit tot 2
weken duren.

Tanden poetsen
Je mag je tanden poetsen, behalve op de
plaats van de ingreep gedurende de eerste
dagen. Na een week mag je de healing cap
mee poetsen.

Roken / Alcohol
Roken is slecht voor de implantaten zowel
in de ingroeifase als op termijn omdat dit de
doorbloeding van het kaakbot beperkt en op
de botgenezing werkt.
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Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59
info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be
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