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POUČENÍ PO SINUS-LIFTU 
 

 

 

1. běžné komplikace zákroku  - v několika dnech po zákroku lze očekávat vznik otoku tváře, 

hematomu („modřiny“) na kůži, bolesti rány a blízkého okolí, 

výjimečně zvýšenou teplotu v období 24h po zákroku (do 38°C)  

  - infekce rány je vzácnou komplikací, kterou je třeba řešit užíváním 

antibiotik, event. dalším lékařským zákrokem 

- protože zákrok probíhá uvnitř čelistní a v blízkosti nosní dutiny, může 

dojít ke krvácení z nosu v den implantace nebo ve dnech následujících; 

krvácení nevyžaduje většinou žádnou léčbu a spontánně ustane (nechat 

krev volně odtékat, přiložit kapesník namočený ve studené vodě na 

kořen nosu); v případě neustávajícího krvácení je třeba neodkladné 

ošetření lékařem 

2. vzácné komplikace zákroku  - při otevření čelistní dutiny existuje riziko protržení tenké sliznice, 

která tvoří výstelku čelistní dutiny. Tuto sliznici je optimální ponechat 

nepoškozenou, aby tak ohraničovala prostor pro vkládanou kostní drť. 

Pokud dojde k malému natrhnutí, lze takový otvor překrýt. Při větším 

poškození membrány však není možné pokračovat ve výkonu, jelikož 

šance na zhojení kosti a úspěch sinus liftu je malá. 

 

3. velmi vzácné komplikace -  - k odhojení implantátu dochází při implantaci do nekvalitní kosti 

nebo jinak změněného terénu, předčasnému přílišnému zatížení 

implantátu nebo zcela teoreticky při alergii na titan. 

 

 

 

 

1. okolí rány zevně přerušovaně chladit v den zákroku, event. i následující den. Cílem je zmírnit rozvoj otoku 

a bolesti. 

2. ústní hygiena je doplněna o výplachy ústní vodou s desinfekční složkou (chlorhexidin) 3krát denně po 

dobu jedné minuty. V místě rány je hygiena zubním kartáčkem prováděna jen opatrně, v prvních čtyřech 

dnech vůbec. 

3. bolest je možné tlumit léky typu Ibalgin, Aulin apod. 

4. kontrola u lékaře druhý a sedmý den po zákroku, při druhé kontrole budou odstraněny stehy 

5. implantát ani sliznice nad ním nesmí být v období vhojování (3 měsíce) zatěžovány např. kousáním tuhé 

stravy 

 

 

Pooperační péče: 

 

 
 


