GUIA PÓS-OPERATÓRIO

A MARCA DO
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DENTÁRIO
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A MARCA DE IMPLANTES DENTÁRIOS MAIS
UTILIZADA PELOS DENTISTAS NO BRASIL

GUIA DE CUIDADOS
PÓS-OPERATÓRIO.
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COLOQUEI MEU IMPLANTE,
E AGORA?
A escolha da marca do implante dentário faz toda a diferença para
um tratamento seguro e confiável. E agora você pode sorrir com mais
tranquilidade e aproveitar os momentos bons que a vida tem para
oferecer, com seu implante dentário Neodent.
Entretanto, as boas escolhas não dispensam a necessidade dos cuidados
pós-operatório para um resultado satisfatório e saudável. Afinal, após
qualquer intervenção cirúrgica, o corpo humano precisa de um tempo para
se recuperar. Para que tudo aconteça dentro do planejado, é preciso que
a fase de recuperação ocorra com precisão.

Por isso, ajudaremos você a descobrir quais os cuidados necessários
nesta fase que é tão essencial. Procure sempre seu cirurgião-dentista
para acompanhar você em todas as fases do seu tratamento.

LEMBRE-SE!
Cada ser humano é único e a recuperação
varia de pessoa para pessoa.
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CUIDADOS IMEDIATOS
BOCA E LÁBIOS

•• Faça compressas com gelo no rosto sobre a área
operada de acordo com a indicação do cirurgião
responsável pelo caso (procure proteger a pele
do contato direto com o gelo utilizando um pano
fino)

•• Mantenha

os lábios lubrificados com hidratante

labial

•• Procure não cuspir, fazer bochechos, nem sucção
(não se alimente com canudo) de acordo com o
período indicado pelo seu cirurgião-dentista
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DORES

•• Procure

tomar a medicação nos horários
corretos, conforme a prescrição do dentista, pois
isso pode ajudar a aliviar possíveis desconfortos.
Caso haja algum sangramento em excesso,
procurar o cirurgião-dentista para orientações

REPOUSO

•• Procure evitar fazer esforço físico
•• Não dirija
•• Evite

falar em excesso, de preferência,
fale pouco e baixo
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CUIDADOS GERAIS
ALIMENTAÇÃO

•• Evite beber ou comer até que o efeito da anestesia
passe, principalmente alimentos ou bebidas
quentes, tais como café e chá, especialmente
nas primeiras 24 horas após a cirurgia

•• Não fume e não ingira bebidas alcoólicas
•• Mastigue

do lado oposto ao que foi realizada a

cirurgia

•• Procure

ingerir alimentos líquidos ou pastosos,
frios e gelados (sucos de fruta, sorvetes, iogurtes,
coalhadas, caldos e sopas frias), especialmente
nas primeiras 24 horas após a cirurgia
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•• Não

deixe acumular alimentos sobre os pontos
(utilize cotonetes molhados em antissépticos
para limpar o local)

•• Tome

água à vontade, a hidratação é muito
importante

•• Evite

alimentos que soltem farelos (pães e
farinhas)

•• O retorno aos hábitos alimentares normais deve
acontecer gradativamente, a partir do terceiro
dia

•• Procure não ingerir a medicação com estômago
vazio

AMBIENTES

•• Procure evitar ambientes quentes ou abafados
•• Evite exposição ao sol, sereno ou chuva
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CUIDADOS GERAIS
NA HORA DE DORMIR

•• Procure dormir com a cabeça mais elevada que o
corpo (utilize mais de um travesseiro)

•• Deite

com a cabeça para cima ou para o lado

contrário ao operado

•• Não toque na área dos pontos da cirurgia com os
dedos ou qualquer objeto (clipe, palito etc.)
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HIGIENE BUCAL

•• Escove

os dentes de preferência sem ou com

pouca pasta, exceto a(s) área(s) operada(s), onde
deve ser utilizada uma escova pós-cirúrgica (sem
tocar na gengiva)

•• Escove a língua e utilize o limpador lingual
•• Utilize
da

fio dental normalmente, com exceção

região operada, que deve retomar o uso

normal em 10 dias

•• Antes de utilizar o fio dental na região operada,
recomendamos que você aguarde autorização
de seu cirurgião-dentista

•• Aplique

a solução antisséptica de acordo com

a prescrição do cirurgião-dentista
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AINDA ESTOU COM INCHAÇO,
ISSO É UM PROBLEMA?
Se o inchaço persistir por mais de 6 dias após a cirurgia, procure
seu cirurgião-dentista.
Saiba que os cuidados durante as primeiras 24 horas são
fundamentais para uma melhor recuperação.

ORIENTAÇÕES EXTRAS

•• Se

os músculos de sua boca estiverem doendo,

massageie-os

•• Se

após 7 dias você ainda estiver com dores e

dificuldades para abrir a boca, entre em contato com
seu cirurgião-dentista

•• Converse

com o seu cirurgião-dentista sempre que

tiver alguma dúvida
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