Ontstoken wortelpunt
MKA Chirurgen:
Philip Broers (kaakchirurg)
Erwin Kruizinga (kaakchirurg, implantoloog*)
Carla Robben (kaakchirurg)
Jan Willem de Ruiter (kaakchirurg, implantoloog*)
Márton Vidra (kaakchirurg, implantoloog*)
Albert Wittkampf (kaakchirurg, oncoloog)

* NVOI geregistreerd

Nabehandeling ontstoken wortelpunt.

Vandaag is er bij u de ontsteking van een wortelpunt van eentand of kies behandeld. Daarvoor is
aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt. Vervolgens is de ontstoken wortelpunt
ingekort en het ontstoken weefsel eromheen verwijderd. Ten slotteis het wortelkanaal steriel gevuld
en is het tandvlees gehecht.

Nawerking, verdoving en pijnbestrijding

De plaatselijke verdoving is na twee tot drie uur uitgewerkt. Daarna kunt u pijn krijgen. Deze is goed
te bestrijden met pijnstillers, de arts geeft u hiervoor een recept mee.
Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de verdoving volledig is uitgewerkt.
Let goed op de voorgeschreven dosering, deze mag u niet overschrijden. In de bijsluiter
leest u hoeveel u maximaal per dag mag gebruiken.
Het is verstandig om deze dagen geen zware lichamelijke inspanningen te verrichten,
hierdoor kunnen de pijnklachten toenemen.

Zwelling

Door de operatie kan uw wang of lip dik worden. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt deze zwelling verminderen door uw wang te koelen met een “icepack”(een
soort gel in
een plastic zak) of een met ijsklontjes gevuld plastic zakje met daaromheen een washandje. Dit heeft zin tot twee uur na de behandeling.
De zwelling is het sterkst na drie tot vier dagen. Vanaf dat moment neemt de zwelling
af en zal die uiteindelijk helemaal verdwijnen. Soms ontstaat er een bloeduitstorting. De
wang blijft dan langer dik en verkleurt, dit is niet ernstig, u hoeft hiervoor geen contact op
te nemen met het ziekenhuis.

Hechtingen

De hechtingen lossen na twintig dagen vanzelf op. In enkele gevalllen wordt er gehecht
met niet oplosbaar hechtingen. In dit geval worden de hechtingen verwijderd en is daar
met u een afspraak over gemaakt.

Wanneer bellen?
Als de zwelling of de pijn na drie
dagen erger wordt in plaats van
minder, is het verstandig om contact
met ons op te nemen.
Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen
wanneer u vragen hebt of als u zich
ongerust maakt.
De telefoonnummers staan vermeld
op uw ziekenhuiskaart in het
mapje van de ponskaart. Voor
spoedgevallen kunt u het algemene
telefoonnummer van ziekenhuis
bellen,
Lees ook onze speciale nazorg folder!

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:
Locatie Elisabeth, Ringweg randenbroek 110
3818 CP Amersfoort
Tel. Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911 Afspraken: 0341 - 463890
Meer informatie vind u op :
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