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Information forudgående
operativ behandling
Operationer i forbindelse med fjernelse af visdomstænder, rodspidser, cyster, indsættelse
af implantater, knogleopbygninger, m.m.
Når du får tid til operation i munden, skal du være opmærksom på følgende:
Der kan på operationsdagen og dagene efter forekomme smerter fra de opererede
områder.
• Blodfortyndende medicin: Det er vigtigt at meddele klinikken, hvis du tager
blodfortyndende medicin. Som udgangspunkt SKAL du fortsætter med at tage
denne medicin. En blodprøve hos egen læge vil afsløre hvor “tyndt” blodet er (en
såkaldt INR test). Hvis blodet er for tyndt skal det reguleres. Normalt kan vi
operere, hvis INR-værdien er under 3,5.
• Spisning før operation er en god idé. Da du vil være bedøvet i munden
umiddelbart efter operation anbefales det at få et godt måltid mad før operationen.
• Medicin og recept: Du vil få recept på relevant smertestillende og evt. antibiotika,
som skal hentes på apoteket. Til visse operationer skal du allerede før dagen
påbegynde medicinsk behandling.
• Hævelse: Man kan opleve øget hævelse, som dog falder igen. Hævelsen er ikke
udtryk for betændelse, men blot at vævet reagerer på den pågældende behandling
• Blød kost anbefales de første dage evt. uger.
• Tag den med ro: Det kan være nødvendigt at man sørger for ikke at påtage sig
fysisk anstrengende beskæftigelser i nogle dage – Evt. melde sig syg fra arbejde i
nogle dage.
• Det er nødvendigt at du plejer din mund efter kirurgisk behandling. Du bliver
instrueret mundtligt og skriftligt, specielt i forhold til den procedure der er foretaget.
• Kontrol m.m.: Du bliver sandsynligvis syet i munden og disse tråde skal fjernes
indenfor 5-14 dage. Præcis hvor lang tid der skal gå, aftales på dagen. Samtidig
med fjernelse af trådene kontrolleres helingen og de øvrige kliniske forhold.
• I tvivlstilfælde:
Ring til klinikken 46754202 eller
Privat (Jens Lætgaard) tlf.: 40572519
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