Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie

Operatieve behandeling
ontstoken wortelpunt

Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met
Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

De ingreep

Vandaag is bij u een ontsteking aan een wortelpunt van een tand of een kies
operatief behandeld. Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees
losgemaakt. Vervolgens is de ontstoken wortelpunt en het ontstoken
weefsel er omheen verwijderd. Tenslotte is het kanaal steriel gevuld en is het
tandvlees weer teruggelegd en gehecht.

Mondhygiëne

De eerste 12 uren na de behandeling mag u de mond niet extra spoelen
met water. Het is belangrijk de gebitselementen, ook aan de zijde waar de
behandeling is gedaan, goed maar voorzichtig te poetsen. Eventueel kunt u
ná de eerste dag wel spoelen met zout water (een halve theelepel zout op
een glas lauwwarm water).

Voedingsvoorschrift

Na de eerste dag kunt u in de meeste gevallen normaal eten en drinken. Het
is dringend aan te bevelen de eerste dagen na de behandeling niet te roken of
alcohol te gebruiken.

Pijn

Pijn treedt vrijwel altijd op na een operatieve behandeling (na uitwerken
verdoving).Gebruik de geadviseerde pijnstillers in de aangegeven dosering.
Als na 5 dagen de pijn juist toeneemt betekent dat vaak dat de genezing van
de wond verstoord of vertraagd is. Het is dan verstandig telefonisch contact
op te nemen met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
voor een controle.
.

Zwelling

Na de behandeling kan uw wang of lip een beetje gaan zwellen. Dat is een
normaal gevolg van de behandeling. De zwelling is het sterkst na 2 dagen en
wordt dan vanzelf minder om tenslotte helemaal te verdwijnen.

Hechtingen

In de meeste gevallen is het tandvlees gehecht met een materiaal dat na
10 tot 14 dagen vanzelf oplost. Een enkele keer wordt er ander
hechtmateriaal gebruikt. In het laatste geval is met u een afspraak gemaakt
voor een tweede bezoek, waarbij de hechtingen worden verwijdert.

Noodvulling

Als er in de tand of kies tijdens de behandeling een noodvulling is
aangebracht, is het goed deze binnen 6 weken door uw tandarts te laten
vervangen door een blijvende vulling.

Controle foto

De kleine holte in het kaakbot, daar waar de ontsteking is weggehaald, vult
zich normaliter na enige tijd weer op met bot. Om te controleren of dit is
gebeurd, wordt een afspraak met u gemaakt. Als u niet voor controle terug
hoeft te komen is het raadzaam een half jaar na de behandeling uw tandarts
te vragen om een controlefoto te maken.

Nabloeding

De kans op een nabloeding is uitermate klein omdat de wond gehecht is. Als
het toch erg gaat bloeden, is het verstandig telefonisch contact op te nemen
met de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
Ook bij andere bijzonderheden kunt u op werkdagen van 8:30 uur tot 12:00
uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur telefonisch contact opnemen met de
afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
Telefoonnummer: (0515) 48 89 88.
Voor spoedgevallen is ‘s avonds en in het weekend altijd één van de
kaakchirurgen in Friesland via de receptie van het Antonius ziekenhuis
bereikbaar.
Telefoonnummer: (0515) 48 88 88.
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