
 

Tudnivalók fogászati implantátum beültetése után 
 
 

 
Műtét utáni teendők - a műtétet követően fájdalomcsillapító (Cataflam, 3x1 tabl/nap) 

és antibiotikum alkalmazása egyaránt szükséges (Dalacin-C, 4x1 tabl/nap). Egyes betegségek 

(pl. szívbetegség) esetén az antibiotikum szedését már a műtét előtt el kell kezdeni!  Amíg hat 

a fájdalomcsillapító, enni semmit sem szabad. A műtét után egy hétig tejtermékek (tej, sajt, 

kefir, joghurt) fogyasztása ellenjavallt. A varratokat egy héttel a műtét után eltávolítjuk. 

Előfordulhat, hogy a seb ekkor is okoz még panaszokat. Amennyiben a feltüntetett 

gyógyszerekre érzékeny, azt a műtét előtt feltétlenül jelezze! 

Fogmosás - a seb közvetlen környezetét és a varratokat puha fogkefével vagy 

ujjbegyre tett fogkrémmel, a műtét utáni naptól szükséges tisztítani. Fogat mosni már a műtét 

napján is kell! Javasolt fertőtlenítő hatású szájöblítő (pl. Chlorhexamed, Corsodyl) használata 

napi 2 alkalommal. Előfordulhat, hogy a gyógyulás során egy-egy varrat magától is kiesik, ez 

nem jelent problémát. Az implantátum(ok) teljes csontosodása több hónapot vesz igénybe. Ez 

alatt az idő alatt az implantátum(ok) helyén esetenként fém zárócsavar látható. Itt könnyebben 

megtapadhat a lepedék, ezért fokozott figyelmet igényel a tisztán tartása. Ha a zárócsavar 

meglazul, kiesik, azt tegye el, és sürgősen jelentkezzen orvosánál! 

Jegelés - a hideg borogatás segít a duzzanat, fájdalom mérséklésében. Jegelésre 

legalkalmasabb a száraz ruhába csavart jégzselé vagy jégakku. A jegelésnek a beavatkozást 

követő első 1-2 napban van jelentősége, alkalmanként 10 percre, utána pihenőt tartva. 

 

Lehetséges szövődmények - ha ezeket tapasztalja, sürgősen jelentkezzen orvosánál! 

 

- Sebfertőzés. Amennyiben a műtét után láz jelentkezik, a seb egyre fájdalmasabbá válik, a 

duzzanat fokozódik, esetleg a sebből genny ürül, sebtisztításra és antibiotikus kezelésre 

lehet szükség. 

- Idegsérülés (alsó implantátum esetén). Amennyiben a műtétet követő napokban az 

érzéstelenítő hatása nem múlik el teljesen, a műtét oldalán az alsó ajakban zsibbadás 

marad, felmerül az idegsérülés lehetősége. Ilyenkor B-vitamin szedése javasolt. 

- Arcüreg megnyílása (felső implantátum esetén). Ha véres orrváladékozás, orrdugulás, 

arcfájdalom követi a műtétet, előfordulhat, hogy megnyílt az arcüreg. Ebben az esetben 

antibiotikum és orrcsepp használata javasolt. 

 

Jobbulást kívánunk! 


