
ОПТИМАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
ЗА ІМПЛАНТАТАМИ  
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ДОГЛЯД ЗА ЗУБНИМИ
ІМПЛАНТАТАМИ.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
ПАЦІЄНТА
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НЕ ЗАБУВАЙТЕ!

Процес одужання індивідуальний.

МЕНІ ВСТАНОВЛЕНО
ІМПЛАНТАТ, І ЩО ДАЛІ?

Наш організм потребує часу для відновлення після будь-якого хірургічного 

втручання. Для того, щоб все пройшло добре, важливо дотримуватись 

відповідних рекомендацій.

Саме тому ми вирішили допомогти зрозуміти вам, що необхідно робити під 

час цього надважливого етапу. Завжди консультуйтесь з вашим 

стоматологом та радьтесь з ним протягом усіх етапів лікування.



• 

• 

• 

РОТОВА ПОРОЖНИНА ТА ГУБИ
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НЕВІДКЛАДНИЙ ДОГЛЯД

Прикладайте компрес з льодом до ділянки обличчя 

довкола місця хірургічного втручання, дотримуючись 

рекомендацій вашого стоматолога (використовуйте 

натуральну тканину, для того щоб обгорнути лід, щоб 

уникнути безпосереднього контакту зі шкірою).

Зволожуйте губи спеціальним бальзамом. 

Старайтесь не обприскувати, зрошувати ротову 

порожнину чи смоктати (не пийте через трубочку) під час 

визначеного вашим стоматологом періоду.



• 

БІЛЬ

• 

ВІДПОЧИНОК
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Не забувайте приймати призначені стоматологом 
ліки у відведений час – це допоможе вам 
зменшити можливий дискомфорт. У випадку 
надмірної кровоточивості зверніться за 
рекомендацією до вашого стоматолога.

Уникайте фізичного навантаження.

Не сідайте за кермо.

Багато не розмовляйте. Натомість, говоріть 
мінімально  і тихо.

• 

• 



ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД 

ЇЖА
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Не пийте/не їжте допоки анестетик не перестане діяти, 

уникайте споживання гарячої їжі чи напоїв, таких як кава 

або чай, особливо протягом перших 24 годин після 

хірургічного втручання.

Відмовтесь від куріння/вживання спиртних напоїв.

Не жуйте на той бік де проводилась операція.

Старайтесь споживати рідкі страви або легку їжу, 

зокрема холодні або заморожені страви (фруктові соки, 

сорбети, йогурти, домашній сир, холодні супи та 

бульйони), особливо протягом перших 24 годин після 

хірургічного втручання.

• 

• 

• 

• 



Уникайте накопичення їжі на швах (використовуйте ватні 

палички, змочені антисептичним засобом, для очищення 

цих ділянок).

Пийте велику кількість води, підтримання водного 

балансу дуже важливе.

Уникайте споживання їжі, що містить висівки 

(хлібобулочні вироби та борошно).

Починаючи з третього дня післяопераційного періоду ви 

можете поступово повертатись до свого звичного 

харчування.

Старайтесь не приймати ліки натщесерце.

Уникайте гарячих, задушливих приміщень.

Уникайте перебування на сонці, на вологому повітрі чи 

під дощем. 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



ПІД ЧАС СНУ
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ЗАГАЛЬНИЙ ДОГЛЯД

Намагайтесь спати з припіднятою головою (не більше, 

ніж на одній подушці).

Лежати можна на спині або на боці, протилежному до 

місця хірургічного втручання.

Не торкайтесь швів пальцями чи будь-якими іншими 

предметами (скріпками, паличками, і т.д.).

• 

• 

• 



ГІГІЄНА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ
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Чистіть зуби без зубної пасти або з невеликою її кількістю, 
за винятком місця хірургічного втручання, яке необхідно 
чистити післяопераційною зубною щіткою (не торкаючись 
ясен).

Чистіть язик та використовуйте скребок для язика.

Приділяйте особливу увагу чищенню проміжків між 
зубами, адже саме тут найбільше формується скупчення 
зубного нальоту і пам’ятайте, що зубна щітка чистить 
лише 3 з 5-ти сторін зуба

Застосовуйте зубну нитку у дуже вузьких міжзубних 
проміжках або у місцях скупчення зубів, тобто там де 
міжзубна щітка/йоржик не проходить.

Використовуйте міжзубну щітку/йоржик для очищення 
міжзубних проміжків. Слід обрати правильний розмір 
міжзубної щітки відповідно до розміру міжзубного 
проміжку

Використовуйте ополіскувач з антисептичним ефектом, 
дотримуючись рекомендацій вашого стоматолога.

Рекомендуємо користуватись професійними засобами по 
догляду за ротовою порожниною від шведського 
виробника TePe

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



10



ДОДАТКОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
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НАБРЯК НЕ МИНАЄ,
ЦЕ ПОГАНО?

Якщо ви відчуваєте біль у м'язах ротової порожнини, 

спробуйте їх помасажувати.

Якщо після 7 днів вам все ще боляче і важко відкривати 

рота, зверніться до вашого стоматолога.

Завжди звертайтесь до вашого стоматолога при 

виникненні будь-яких сумнівів.

Якщо набряк зберігається більше, ніж 6 днів після хірургічного 

втручання, варто звернутись до вашого стоматолога.

Пам’ятайте, що догляд протягом перших 24 годин є вирішальним 

для успішного одужання.

• 

• 

• 
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Straumann Group в Україні
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