De rijke historie van de Cleyburch
is gecombineerd met een moderne
en vriendelijke uitstraling die past
bij een tandartspraktijk van deze
tijd. Er zijn verschillende praktijken
in de Cleyburch gevestigd.
De praktijk is van alle gemakken
voorzien en biedt voldoende
parkeergelegenheid voor haar
bezoekers. Ook is de praktijk
rolstoeltoegankelijk.
Alle facetten binnen de tandheelkunde komen bij de verschillende
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tandartsen
Door het trekken van een tand of kies ontstaat een wond die gaat bloeden. Daarom krijgt u van
uw tandarts een gaastampon die u tussen uw kaken klemt. Deze tampon drukt de wond dicht.

Houd deze tampon gedurende 1 uur na de behandeling in uw mond. De dag van de behandeling
mag u uw mond niet spoelen om nabloedingen te voorkomen! Om nabloedingen te voorkomen,

kunt u nogmaals een opgevouwen vierkanten verbandgaasje aanbrengen op de wond en ook op
deze stevig dichtbijten. Gebruik alleen verbandgaas en zeker geen watten!
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info@cleyburchtandartsen.nl (svp niet te gebruiken voor het annuleren van een afspraak)

gezond voor uw mond

Zo helpt u uw mond genezen na het
trekken van een tand of kies.
Door het trekken van een tand of kies ontstaat een wond die gaat bloeden. Daarom krijgt u van
uw tandarts een gaastampon die u tussen uw kaken klemt. Deze tampon drukt de wond dicht.

Houd deze tampon gedurende 1 uur na de behandeling in uw mond. De dag van de behandeling
mag u uw mond niet spoelen om nabloedingen te voorkomen! Om nabloedingen te voorkomen,

kunt u nogmaals een opgevouwen vierkanten verbandgaasje aanbrengen op de wond en ook op
deze stevig dichtbijten. Gebruik alleen verbandgaas en zeker geen watten!
Pijn na de behandeling

Dit kunt u zelf doen om de wond te helpen genezen

• Een schone mond is zeer belangrijk voor een goede wondgenezing. Poets daarom na iedere
maaltijd uw tanden, ook aan de kant waar uw tand of kies getrokken is. Gebruik in de buurt
van de wond een zachte tandenborstel.

• Roken en het drinken van alcohol vertragen het genezen van uw wond.
Laat dit dus liever achterwege.

• Gebruik geen aspirine (dit middel kan de bloedstolling tegengaan).

Het trekken van een kies of tand kan gedurende enkele dagen na de behandeling pijn geven. U

Wanneer moet u contact opnemen met de praktijk?

of apotheek). Ook kan het zijn dat u uw mond niet helemaal open kunt doen. Deze verschijnse-

Neem dan altijd contact met ons op via telefoonnummer 071-3660650. Buiten openingstijden

kunt hiervoor een pijnstiller gebruiken zoals bijvoorbeeld paracetamol (verkrijgbaar bij de drogist

Heeft u last van ernstige pijn, nabloedingen, slikklachten of krijgt u koorts (boven 38,5 graden)?

len zijn volstrekt normaal. Heeft u vier dagen na de behandeling nog steeds pijnklachten, neemt

van de praktijk informeren wij u via het antwoordapparaat waar u terecht kunt met uw klachten.

u dan contact op met onze praktijk.
Eten en drinken

Als u de tampon en eventueel het verbandgaas uit uw mond gehaald heeft, kunt u voorzichtig
weer gaan eten en drinken. Neem echter geen extreem koude of warme dranken en spijzen.

Cleyburch tandartsen.

Zo helpt u uw mond genezen na het trekken van een tand of kies.

