De rijke historie van de Cleyburch
is gecombineerd met een moderne
en vriendelijke uitstraling die past
bij een tandartspraktijk van deze
tijd. Er zijn verschillende praktijken
in de Cleyburch gevestigd.
De praktijk is van alle gemakken
voorzien en biedt voldoende

Implantologie
Zorg na het plaatsen
van uw implantaten

parkeergelegenheid voor haar
bezoekers. Ook is de praktijk
rolstoeltoegankelijk.
Alle facetten binnen de tandheelkunde komen bij de verschillende
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gebitsslijtage en mondhygiëne.
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Vandaag zijn er een of meerder implantaten bij u geplaatst. Na de ingreep kan de wond nog
een beetje nabloeden. Omdat het bloed zich vermengt met speeksel, kan het als snel lijken

alsof de wond veel bloedt. In principe gaat het bloeden vanzelf over. Stopt het bloeden niet, dan
kunt u een opgevouwen gaasje (geen watten!) op de wond leggen en dit een halfuur lang goed
dichtbijten. Mocht het bloeden dan nog steeds niet gestopt zijn , neem dan contact met ons via
telefoonnummer: 071-3660650 en buiten werktijden via ons mobiele telefoonnummer.

CLEYBURCH
tandartsen
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cleyburchtandartsen.nl

info@cleyburchtandartsen.nl (svp niet te gebruiken voor het annuleren van een afspraak)

gezond voor uw mond

Zorg na het plaatsen van uw
implantaten.
Vandaag zijn er een of meerder implantaten bij u geplaatst. Na de ingreep kan de wond nog

Eten en drinken

alsof de wond veel bloedt. In principe gaat het bloeden vanzelf over. Stopt het bloeden niet, dan

raden u aan om de dag van het implanteren alleen zacht voedsel te eten of eventueel alleen

dichtbijten. Mocht het bloeden dan nog steeds niet gestopt zijn , neem dan contact met ons via

voorzichtig: de eerste zes weken moet teveel belasting van de implantaten voorkomen worden.

een beetje nabloeden. Omdat het bloed zich vermengt met speeksel, kan het als snel lijken

Neem de eerste uren na de behandeling geen extreem koude of warme dranken en spijzen. Wij

kunt u een opgevouwen gaasje (geen watten!) op de wond leggen en dit een halfuur lang goed

vloeibaar voedsel. Daarna kunt in principe eten en drinken wat u wilt, maar doe hiermee wel

telefoonnummer: 071-3660650 en buiten werktijden via ons mobiele telefoonnummer.

Niet poetsen, wel spoelen

Om het geopereerde gebied in uw mond rust te gunnen, mag u twee weken lang niet op die

plek poetsen. De rest van uw gebit kunt u wel gewoon poetsen. Om de geopereerde plek toch

schoon te houden, heeft u van ons een recept gekregen voor een mondspoelmiddel (chloorhexidine). Hier moet u vanaf de dag na de operatie tweemaal per dag uw mond mee spoelen. Dit

doet u gedurende twee weken. De eerste 24 uur na de ingreep mag u uw mond niet spoelen!
Wanneer moet u contact opnemen met de praktijk?

Heeft u veel pijn, nabloedingen of krijgt u koorts (38,5 graden of hoger)? Krijgt overgevoelig-

heidsverschijnselen zoals jeuk en huiduitslag van uw antibioticum? Neem dan contact met ons
Pijnbestrijding en antibioticum na de operatie

De napijn valt over het algemeen erg mee. Heeft u toch last, dan is deze pijn goed te onderdruk-

op via telefoonnummer: 071-3660650. Ook als u zich zorgen maakt, kunt u altijd contact opnemen. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met ons mobiele telefoonnummer.

ken met de pijnstillers (Diclofenac) die u van ons heeft meegekregen. Neem maximaal 3 tabletten per dag en neem de medicijnen alleen in als u nog pijn heeft. Heeft u een recept gekregen
voor een antibioticum (amoxicilline 500 mg)? Maak dan de gehele kuur af, ook als u geen
klachten meer heeft.

Wat u kunt doen tegen een gezwollen wang

Door de ingreep kan er wat zwelling van de wang optreden. Dit is volstrekt normaal. U kunt de

zwelling wat verminderen door een washandje tegen uw wang te houden met daarin een plastic
zakje met ijsblokjes. Ga de eerste uren niet plat of in bed liggen en ga niet in de zon zitten: dat
geeft juist meer zwelling. Krijgt u last van blauwe plekken, dan kunt u die eventueel bestrijden
met Arniflor (te koop bij de drogist).

Cleyburch Tandartsen.

Zorg na het plaatsen van uw implatanten.

