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УКАЗАНИЯ ЗА СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД 

 
1. Непосредствено след операцията: 
 След 2-3 часа от операцията , ефектът от местната упойка се изчерпва и тогава може да се появяви лека , 

преминаваща  болка  в областта на манипулацията. Препоръчваме Ви Analgin или Aulin, но в никакъв случай Aspirin или 
Аcetysal; 

 Хранене – след 2 часа. Течности можете да приемате веднага , без гореши ,газирани напитки.Без горещи храни , 
без  твърди и жилави храни – предимно мека  и течно – кашава храна; 

 Ако сте пушач не пушете първите 24 часа; 
 Спазвайте добра устна хигиена , използване на вода за уста и аплициране на предписаните Ви медикаменти 

локално ;Не жабурайте агресивно  ,а леко ,с глава наведена на противоположната страна .  
 Нормално е да има леко , минимално, кървене от раната.Не плюйте , а преглъщайте! 
 Не масажирайте и не травмирайте мястото на операцията. 
 Наличните зъби около имплантите се почистват с мека четка в посока от долу на горе за долна челюст и от горе 

на долу за горна челюст, без въртеливи движения; 
 Не упражнявайте натиск върху имплантите. 
 Имплантатите не се почистват с механична или електрическа четка; 
 Ако денталния лекар ви е предписал медикаменти ,  спазвайте дадените ви предписания. 

 
2. Дългосрочно след операцията: 
 
 След 24 часа от операцията е възможно да се получи лек оток на меките тъкани. Затова в първите 1-2 часа след 

операцията  , слагайте студени компреди екстраорално! (отвън).  
 Спазване на посочените от лекуващият имплантолог контролни прегледи – на първата седмица, на първият 

месец, на третият месец, на шестият месец; 
 Редовно използване на предадената шина за бруксизъм ( средно 6-8 часа в денонощието); 
 Контролно посещение при лекуващият Ви зъболекар за профилактика на устната кухина (почистване на зъбен 

камък  и плака) и контролна рентгенография (при необходимост). 
 
Гаранцията е валидна при стриктно спазване на горе-посочените указания! 
 
Тя не важи в случаите, когато: 
 

 Инструкциите на зъболекаря не се спазват; 

 Устната хигиена е пренебрегната от страна на пациента; 

 Пушене, злоупотреба с наркотици или лекарства; 

 Значителна загуба или увеличаване на теглото в рамките на кратък период от време; 

 Тъканта на венците се свива или костта естествено намалява; 

 Появата на нови общи заболявания, което има неблагоприятно въздействие върху дъвкателния орган (например 
епилепсия, остеопороза, прекомерно излагане на рентгенови лъчи или химиотерапия); 

 Повреди, причинени от екстремни натоварвания (бруксизъм , травми ); 

 Щети, причинени от злополуки, спорт или трета страна, когато друг зъболекар провежда лечение без наше 
знание и одобрение; 

 Неподходящ избор на цвят и форма на зъбните корони/мостове от пациента. По време на процеса на създаване 
им, пациентът има възможност да избере предпочитан цвят. Денталният лекар не носи отговорност за 
решението му, ако по-късно прецени, че не харесва цвета или формата, които е избрал.Имайте предвид , че 
цветът на конструкцията е възможно да се промени от храни и напитки .  
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