Wanneer moet u contact opnemen met de
praktijk?

De rijke historie van de Cleyburch
is gecombineerd met een moderne

Heeft u last van veel pijn, nabloedingen, slikklachten of krijgt u koorts (38,5 graden of

hoger)? Krijgt u overgevoeligheidsverschijnselen
zoals jeuk en huiduitslag van uw antibioticum?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 071 - 366 06 50. Ook als u zich zorgen

maakt, kunt u altijd contact opnemen. Buiten

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

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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De wortelpunt van uw tand of kies is ontstoken. Dit is vandaag operatief verholpen door de

ontstoken wortelpunt en het ontstoken weefsel erom heen te verwijderen. Vervolgens is uw

wortelkanaal gevuld en is uw tandvlees weer zorgvuldig gehecht. Meestal hechten wij het tand-

vlees met een materiaal dat na een dag of vijf vanzelf oplost. Is er ander hechtmateriaal gebruikt,
dan maken wij een afspraak met u voor het verwijderen van de hechtingen. Het eerste uur na de
ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dit gaat vanzelf over.
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gezond voor uw mond.

Alles wat u moet weten over de
behandeling van uw ontstoken wortelpunt.
De wortelpunt van uw tand of kies is ontstoken. Dit is vandaag operatief verholpen door de

ontstoken wortelpunt en het ontstoken weefsel erom heen te verwijderen. Vervolgens is uw

wortelkanaal gevuld en is uw tandvlees weer zorgvuldig gehecht. Meestal hechten wij het tand-

vlees met een materiaal dat na een dag of vijf vanzelf oplost. Is er ander hechtmateriaal gebruikt,
dan maken wij een afspraak met u voor het verwijderen van de hechtingen. Het eerste uur na de

ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dit gaat vanzelf over. De kleine holte in het kaakbot die ontstaan is op de plek waar de ontsteking is weggehaald, vult zich normaliter na enige
tijd vanzelf weer op met bot.
Uitwerken van de verdoving
De behandeling gebeurt onder verdoving. Deze verdoving werkt ook na de behandeling nog
enkele uren door. Uw tong, lip en wang zijn dan bijna geheel ongevoelig. Pas daarom op dat u
niet op uw tong, lip of wang bijt! Neem zo lang de verdoving nog actief is, geen extreem koude of
warme dranken en spijzen.
Pijnbestrijding en antibioticum
Na de behandeling van uw ontstoken wortelpunt kan het zijn dat u napijn heeft. Deze napijn is
goed te onderdrukken met pijnstillers. U heeft hiervoor een recept meegekregen. Lees voordat
u de pijnstillers inneemt, eerst de bijsluiter en neem de medicijnen alleen in als u nog pijn heeft.
Sommige patiënten moeten een antibioticum nemen na de behandeling. Heeft u een recept
gekregen voor een antibioticum? Lees dan goed de bijsluiter en maak de gehele kuur af.

Een gezwollen wang
Door de operatie kan uw wang gaan opzetten. Dit is volstrekt normaal. De zwelling zal na 48 uur
het grootst zijn en neemt daarna langzaam weer af. U kunt de zwelling en de eventuele napijn
wat verminderen door een washandje met daarin een plastic zakje met ijsblokjes tegen uw wang
te houden. Ga de eerste uren na de behandeling niet plat of in bed liggen en ga niet in de zon
zitten: dat geeft juist meer zwelling!
Eten en drinken
Neem de eerste uren na de behandeling geen extreem koude of warme dranken en spijzen.
Daarna kunt u eten en drinken wat u wilt.
Sporten
Wij raden u aan om de eerste 2 a 3 dagen na de ingreep geen krachtsporten, vechtsporten en
teamsporten te doen. Twijfelt u of u uw sport kunt beoefenen, neem dan even contact op met uw
tandarts.
Dit kunt u zelf doen om de wond te helpen genezen
• Het is beter om de dag van de ingreep uw mond niet te spoelen.
• Een schone mond is zeer belangrijk voor een goede wondgenezing.
Poets daarom na iedere maaltijd uw tanden, maar wees voorzichtig in de buurt van de wond.
• 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).
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