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Informácie pre pacienta 

Informácie majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú odborné rady ošetrujúceho lekára.  
Dodržiavajte rady a odporúčania Vášho ošetrujúceho lekára. 

 
 

Pooperačné odporúčania: 

• Lokálne anestetiká neovplyvňujú schopnosť viesť vozidlo. Napriek tomu odporúčame zaistiť si sprievod, pri celkovej 
anestézii je sprievod nevyhnutný. 

• Už krátko po implantácii sa môžete napiť. Studené nápoje pomôžu zmierniť bolestivosť a opuch. 

• Na obmedzenie krvácania nepite alkohol a obmedzte konzumáciu kávy a čierneho čaju prvé dni po zákroku. 

• Jesť môžete opatrne po odznení anestézie (cca po dvoch hodinách). Vyhýbajte sa hryzeniu v mieste výkonu. 

• Obmedzte fajčenie na minimum. Fajčenie sťažuje hojenie a zvyšuje riziko komplikácií. 

• V deň zákroku nešportujte a nevykonávajte fyzicky náročnú činnosť. V ďalších dňoch zohľadnite Váš aktuálny 
zdravotný stav. 

• Zuby si môžete čistiť už od prvého dňa. Kefkou sa vyhýbajte operačnej rane aspoň do odstránenia stehov. 

• Na obmedzenie bolesti a prekrvenie rany radšej seďte, než ležte. Na noc si hlavu viac podložte. Neľahajte si na 
stranu, kde je umiestnený implantát. 

 
 
Zmiernenie bolesti: 

Lieky na zmiernenie bolesti užívajete len na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a ktroré vám boli naordinované. 
Chlaďte tvár z vonkajšej strany ľadovými obkladmi podľa odporúčania ošetrujúceho lekára. 
 
 
V prípade, ak sa objavia nasledujúce príznaky, okamžite kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára: 

• Bolestivosť sa časom zhoršuje, lieky proti bolesti nepomáhajú. 

• Pretrváva strata citlivosti v operovanej oblasti. 

• Bolesť či opuch aj po niekoľkých dňoch od implantácie neustupuje alebo sa zhoršuje. 

• Krvácanie neprestáva. 

• Dôjde k uvoľneniu, strate alebo poškodeniu vhojovacej skrutky, krycej skrutky alebo inej časti. 

• Akékoľvek neuvedené príznaky, ktoré u Vás vyvolajú neistotu či pochybnosti. 
 
 
Ústna hygiena a starostlivosť o dentálny implantát: 

Aby Vám implantáty čo najdlhšie slúžili, je nevyhnutné dodržiavať pravidelnú a dôkladnú ústnu hygienu.  
Vhodné pomôcky pre starostlivosť o zuby a ústnu dutinu Vám odporučí Váš ošetrujúci lekár alebo dentálna hygienička. 
Odporúčame pravidelnú návštevu dentálnej hygieny a pravidelné preventívne prehliadky u zubného lekára. Nedostatočná 
ústna hygiena môže zapríčiniť zápal ďasien, ktorý môže negatívne ovplyvňovať životnosť dentálneho implantátu.  
 
 
Životnosť dentálnych implantátov: 

Životnosť dentálych implantátov je neobmedzená. 
 
 
Otázky: 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vášho ošetrujúceho lekára, 
alebo výrobcu dentálnych implantátov MARTIKAN s.r.o. 


