INFORMACJA PRZED ZABIEGIEM
Zaplanowany zabieg chirurgiczny w
w znieczuleniu miejscowym.

obrębie

jamy ustnej

będzie

wykonany

W celu uniknięcia powikłań ogólnych zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie
Kwestionariusza stanu zdrowia – proszę podać wszystkie choroby przebyte lub obecne
oraz przyjmowane regularnie leki.
W niektórych przypadkach konieczne będzie wykonanie badań laboratoryjnych krwi i/lub
konsultacja lekarza prowadzącego bądź specjalisty.
W dniu operacji:
1) zdolność do prowadzenia pojazdów jest ograniczona, dlatego najlepiej przybyć na
zabieg z osobą towarzyszącą i nie prowadzić osobiście auta, znaczne ograniczenie
istnieje przede wszystkim w ciągu dwóch pierwszych godzin po zabiegu,
2) proszę nie pić kawy i alkoholu oraz nie używać nikotyny (ograniczyć do minimum
palenie papierosów),
3) jeżeli z powodu współistniejących chorób ogólnych, przyjmowane są na zlecenie
lekarza prowadzącego jakiekolwiek leki, proszę przyjmować te leki zgodnie
z dotychczasowymi zaleceniami, a w razie jakichkolwiek wątpliwości, proszę
pytać,
4) jeżeli chirurg zlecił leki osłonowe przed zabiegiem, takie jak np. antybiotyk, proszę
rozpocząć przyjmowanie tych leków najpóźniej 2 godziny przed planowanym
rozpoczęciem zabiegu,
5) proszę nie przychodzić na zabieg na czczo lub głodnym, nie wskazane jest również
zjedzenie zbyt obfitego posiłku bezpośrednio przed zabiegiem, najlepiej najpóźniej
1,5 – 2 godz. przed zabiegiem zjeść lekki posiłek,
6) nie należy przyjmować pokarmów przed ustąpieniem znieczulenia miejscowego
oraz wcześniej niż 2 godziny po zabiegu,
7) przez pierwsze 2 - 3 dni po zabiegu wskazana jest dieta miękka i półpłynna,
w przypadku większych zabiegów obowiązuje dieta płynna - zarówno pokarm jak
i napoje spożywane po zabiegu nie powinny być zbyt gorące ani zbyt zimne,
8) przed zabiegiem należy dokładnie umyć zęby oraz przepłukać jamę ustną
dowolnym aptecznym preparatem do higieny jamy ustnej, o ile lekarz wcześniej
nie zapisał konkretnego preparatu (np. Eludril, Corsodyl, etc.).
Po operacji otrzymacie Państwo indywidualne, specjalne wskazówki dotyczące
zachowania po zabiegu, ewentualnego przyjmowania leków, zostanie też wyznaczony
termin badania kontrolnego.
Proszę zwrócić uwagę na konieczność zachowywania wysokiej higieny jamy ustnej po
zabiegu, gdyż jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie mogą być przyczyną powikłań
zapalnych oraz niepowodzeń leczenia, zwłaszcza w przypadku leczenia
implantologicznego.
Wszelkie obawy oraz wątpliwości, dotyczące planowanego leczenia chirurgicznego,
proszę bez wahania zgłaszać przed zabiegiem – będziemy je wspólnie kolejno wyjaśniać.
Państwa bezpieczeństwo zdrowotne oraz komfort w trakcie leczenia jest podstawową
troską tut. Praktyki Lekarskiej, w której stale dokładamy najwyższej staranności, aby
oferowane usługi medyczne utrzymywały się na najwyższym poziomie. Dlatego dla
prawidłowego przebiegu leczenia (szczególnie w okresie okołozabiegowym) prosimy
o harmonijną współpracę oraz sumienne stosowanie się do wszystkich zaleceń lekarskich.

