
Zalecenia po zabiegach periodontologicznych i implantologicznych 

1. Unikaj spożywania pokarmów i napojów do 2 godzin po zabiegu - przez taki czas 
będzie działać znieczulenie, istnieje ryzyko niezamierzonego ugryzienia lub oparzenia 
gorącym jedzeniem. 

2. Bezpośrednio po zabiegu przyjmij lek przeciwbólowy- 1000mg Paracetamolu lub 
400mg Ibuprofenu i antybiotyk, gdy lekarz zaordynował. Dolegliwości bólowe po 
zabiegu chirurgicznym na przyzębiu lub wszczepieniu implantu są zwykle mniejsze 
niż po ekstrakcji zęba. 

3. Jeszcze w gabinecie dostaniesz 2 torebki, które po rozgnieceniu stanowią zimny okład.  
Stosuj okłady na zmianę, gdy ocieplisz pierwszy, włóż go do zamrażarki i zastosuj 
drugi. 

4. Przez kilka dni unikaj gorących napojów, sauny, solarium, wysiłku fizycznego- 
podwyższona temperatura rozszerza naczynia krwionośne zwiększając krwawienie. 

5. Unikaj palenia papierosów i spożywania alkoholu do 3 dni po zabiegu - 
niestosowanie się do tego zalecenia znacząco pogarsza rokowanie i efekty 
pozabiegowe. 

6. Zalecenia higieniczne: 

• Normalnie myj zęby z wyjątkiem okolicy operowanej. 

• Przez 14 dni po zabiegu należy zrezygnować z mechanicznego czyszczenia 
operowanego obszaru. W zamian zalecamy płukanie jamy ustnej 0,1-0,2% 
roztworem chlorheksydyny (np. Perio Plus+ forte) 3 x dziennie przez 1 minutę. 

• W 7 dniu po zabiegu zgłoś się na kontrolę. Część szwów jest usuwana 7-10 dni 
po zabiegu, a część dopiero po 14 dniach lub dłużej. 

• Po 14 dniach zastosuj szczoteczkę bardzo miękką np. CS surgical wraz z żelem 
zawierającym chlorheksydynę (np. Perio Plus Gel) w obszarze zabiegowym. 
Stosuj zmodyfikowaną technikę Stillmana (schemat w załączeniu). 

• Po 4 tygodniach od zabiegu można powrócić do standardowych metod 
utrzymania higieny jamy ustnej. 

 

7. Możliwe objawy pozabiegowe: 

• Obrzęk- możesz go zmniejszyć stosując zimne okłady w pierwszych godzinach 
po zabiegu. 



• Ból-może zwiększać się do 3 doby po zabiegu, po tym czasie dolegliwości 
bólowe się zmniejszają. 

• Drętwienie dziąseł, wargi- na skutek obrzęku może dojść do ucisku nerwów 
czuciowych.  W wyniku gojenia obrzęk się zmniejsza, a parastezje powinny się 
stopniowo wycofywać. 

• Gorączka- na skutek zabiegu chirurgicznego w niejałowym środowisku jakim 
jest jama ustna, może rozwinąć się stan objawiający się gorączką. Zgłoś się do 
lekarza prowadzącego- w niektórych  wymagane jest zastosowanie 
antybiotyku. 

• Krwawienie- jest normalnym stanem pozabiegowym. W przypadku 
przedłużającego się krwawienia stosuj sterylne gaziki 5x5cm które zakupisz w 
aptece. Jeśli takie działanie nie przynosi rezultatu, skontaktuj się z lekarzem 
prowadzącym. 

• Wysięk ropny- gdy poczujesz nieprzyjemny smak, lub zauważysz wysięk 
ropny, niezwłocznie skonsultuj się z lekarzem prowadzącym 

• Szary nalot na miejscu pozabiegowym- jest normalnym etapem gojenia rany. 

  Zmodyfikowana technika Stillmana. 

 

Końcówki włosia szczoteczki należy ustawić pod kątem 45° względem długiej osi zęba (a,b). 
Należy wykonywać niewielkie koliste lub wibrujące ruchy, a następnie ostrożnie skręcać 
szczoteczką w kierunku korony zęba (c,d). 


