
IMPLANTÁCIÓ – FOGBEÜLTETÉS

A KEZELÉS MENETE

Kérjük a műtétet megelőzően étkezzen, mert legközelebb csak az érzéstelení-
tő hatásának elmúltával lesz alkalma rá! 

Az eljárás helyi érzéstelenítésben történik, és a legmodernebb érzéstelenítő 
anyagoknak és technikáknak köszönhetően általában fájdalommentes. Ameny-
nyiben mégis fájdalmat érez a beavatkozás alatt, kérjük azonnal jelezze! 

Az implantációs műtét során a beültetendő titán implantátumot a csontba 
illesztjük. A műtétet a varratok behelyezésével fejezzük be.

Egyéni elbírálás alapján az implantátum gyógyulhat íny alá bezárva, ilyenkor 
egy második lépésben az  implantátum felszabadítására kerül sor. Ebben az 
esetben egy gyógyulási csavar kerül behelyezésre, amellyel formázni tudjuk 
az implantátum körül az ínyt. Amennyiben a gyógyulási csavar kilazul, vagy 
kiesik, kérjük haladéktalanul keresse fel kezelőorvosát. Más esetekben az imp-
lantációval egy időben kerül a gyógyulási csavar behelyezésre.

LEHETSÉGES MŰTÉTI KOCKÁZATOK 
Mint minden műtétnek, az implantációnak is lehet kockázata. Nagyon ritkán 
előfordulhat az ér-, idegképletek, és az arcüreg sérülése, az implantátum kö-
rüli szövetek gyulladása, ha pedig a csontosodási folyamat nem megfelelően 
zajlik, az implantátum elvesztése. Ebben az esetben is lehetőség van újabb 
implantátum beültetésére, a helyreállító műtétek, és azok gyógyulási idejének 
elteltével. Az implantátum gyógyulási ideje alatt ragasztott ideiglenes pótlás 
hordását preferáljuk, a kivehető pótlások a műtött területre gyakorolt nyomás-
sal csontfelszívodást okozhatnak.
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TEENDŐK A MŰTÉTET KÖVETŐEN
Kérjük, hogy a beavatkozás után az érzéstelenítő hatásának elmúlásáig ne ét-
kezzen, folyadékot lehet fogyasztani. 

A műtét után előfordulhat változó mértékben fájdalom, íny- vagy arcduzza-
nat, esetleg az arcbőr kisebb fokú kékes elszíneződése. Ezek a műtétet követő 
néhány napon belül elmúlnak. 

Fontos a terület hűtése. Ennek menete:  az arcbőrt krémmel be kell kenni, 
majd hűtőzselét rongyba csavarni, és 5 percre az arcbőrre tenni, majd  
5 percenként ismételni.

Elképzelhető, hogy szükség lesz antibiotikum és fájdalomcsillapító szedésére,  
erről a műtét után a kezelőorvos tájékoztatni fogja. Az antibiotikum mellé 
érdemes probiotikumot is fogyasztani, az esetleges emésztőszervi mellékhatá-
sok miatt. 

Két hétig a területet csak öblítéssel, vagy puha (sebészi) fogkefével szabad 
tisztítani.

Sokkal kisebb a műtét utáni komplikáció esélye, ha a műtét után is tökéletes 
szájhigiénét tart fenn. Naponta kétszer a fogmosást követően öblögessen 
Curasept ADS 220 oldattal! Az oldatot töményen használja, öblögessen vele 
legalább 1 percig, majd azt követően már ne öblítse ki a száját!

A varratok eltávolítására a beavatkozást követően 7-14 nappal kerül sor.  
Bizonyos esetekben ezen felül sebtisztításon, kontrollon szükséges megjelenni.

Az implantációt követő napokban puha ételek fogyasztása javasolt. 

GARANCIA 
Implantátumainkra 10 év garanciát biztosítunk! A garancia érvényességének 
meghatározó feltételei közé tartozik a fogmű rendeltetésszerű használata,  
a kezelőorvos utasításainak betartása, a megfelelő szájhigiénia fenntartása, 
illetve a félévenkénti szájhigiéniás kezelésen való részvétel. 

Szükséges továbbá a hat havonta esedékes kontrollvizsgálaton való megjele-
nés, és évente a röntgenkontroll elvégzése. 

A Nobel Biocare® cég Replace valamint az Alpha Bio implantátumait használjuk, 
amelyek a világ egyik legmegbízhatóbb és legjobban dokumentált termékei.


