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Information om antibiotika vid behandling av
parodontit eller sjukdomar runt tandimplantat
(Amimox/Amoxicillin + Flagyl/Metronidazol)
Undersökningen av dina tänder eller tandimplantat avslöjar att du har stora
mängder bakterier som orsakar infektion i munnen.
Vi planerar att göra mekanisk rengöring av dina tänder/tandimplantat som
har drabbats av infektion. Målsättningen med behandlingen är att avlägsna så
mycket tandsten, plack, beläggningar och bakterier som möjligt för att skapa
en friskare munhälsa. Som komplettering kommer vi även att använda antibiotika.
Antibiotika är ett läkemedel som används för att behandla infektioner som
orsakas av bakterier. Syftet med antibiotikabehandling är att förstärka den
mekaniska rengöringen och därmed på ett mer effektiv sätt eliminera de
bakterier som är kopplade till din infektion i munnen. Antibiotikan skall
förbättra läkningen och resultatet.
Två recept är skickade till ditt närmaste Apotek. Det blir en kombination av
2 olika antibiotika sorter för bäst effekt.
Första receptet är på Amoxicillin (Amimox) 500 mg tabletter. Du får ta 1
tablett Amoxicillin 3 gånger dagligen under 7 dagar.
Det andra läkemedlet är Flagyl (Metronidazol) 400 mg tabletter. Du får även
här ta 1 tablett Flagyl 3 gånger dagligen under 7 dagar.
Antibiotikakuren påbörjas samma dag som sista behandlingen hos tandhygienisten eller tandläkaren är avslutad!

Undvik gärna intag av alkohol under tiden då Flagyl har en antabus-effekt.
Rökning ökar risken för komplikationer och ger försämrad sårläkning. Vi
rekommenderar därför starkt att du avstår från rökning, åtminstone under
veckan före och helst även 4 veckor efter behandlingen. Receptfri nikotinersättning, till exempel nikotintuggummi finns att köpa på Apotek.
Det bästa beslutet som du kan själv ta är total rökstopp för ett lyckat och
framgångsrikt behandlingsresultat och bättre allmän hälsa!

Din egen insats när det gäller munhygien är mycket viktig!
Är det något Du funderar på så fråga gärna!
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