NAZORG
EXTRACTIE

WA A R O P L E T J E N A
H E T T R E K K E N VA N
E E N TA N D?

“Uw mond is onze mond”
www.tandartsasse.be

Je liet vandaag een tand of meerdere tanden trekken.
Als je de onderstaande tips goed opvolgt, geneest de
wonde vanzelf en zonder verwikkelingen.

T I P S VO O R E E N
V LOT T E G E N E Z I N G
1. Bijt 10 tot 15 minuten stevig op een steriel gaasje
(je krijgt gaasjes mee naar huis). Zo kan er zich in
de wonde een bloedklonter vormen. Een goede
bloedklonter is heel belangrijk voor de stolling
en voor de genezing. Vervang het gaasje tot de
bloeding is gestopt.
2. De eerste dag mag je zeker niet spoelen of aan de
wonde zuigen omdat de klonter goed ter plaatse
moet blijven. Blijf daarom ook zoveel mogelijk met
je tong van de wonde weg en gebruik de eerste
24 uur geen te warm eten of drinken.
3. Als de extractie tegen de avond is gebeurd, slaap
je best half rechtop; zo voorkom je nabloeden.
4. Poets je tanden zoals gewoonlijk, wees voorzichtig
in de huurt van de wonde.
5. Spoel je mond vanaf de dag na de extractie met
het spoelmiddel dat de tandarts je voorschreef of
met lauw, gezouten water.
6. Rook zeker niet de eerste drie dagen. De meeste
complicaties komen voor bij rokers!
7. Soms is het raadzaam wat ijs te leggen na de
ingreep. Gebruik een coldpack of ijsblokjes in een
handdoek. Zorg er voor dat de wang niet té koud
wordt.
8. Neem de pijnstillers die werden voorgeschreven
en doe dat vooraleer de verdoving is uitgewerkt.
De pijnstillende/ontstekingsremmende medicatie
mag stilaan afgebouwd worden naarmate de klachten afnemen.
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9. Indien je ook antibiotica voorgeschreven kreeg,
moet je dat doosje zeker uitnemen.
10. Neem zeker geen medicatie op basis van acetylsalicylzuur (aspegic, aspirine) want deze verdunt het
bloed en remt de stolling af.

EVENTUELE
PROBLEMEN
Pijn
Normaal moet de pijn elke dag afnemen. Mocht de pijn
terug toenemen, kan het zijn dat de wonde is gaan ontsteken. Neem dan contact met ons op. Extra medicatie
en/of een spoeling van de wonde kan aangewezen
zijn. Roken kan een oorzaak zijn van infectie, vermijd dit
dus zeker!

Nabloeden
Als de wonde opnieuw begint te bloeden, neem dan
een steriel kompres en bijt hier op gedurende 15 minuten. Spoel zeker niet! Als dit niet helpt en de wonde
blijft bloeden (mogelijk als je bloed verdunnende medicatie neemt), contacteer ons dan.

Scherpe botrandjes
Bij de genezing van de wonde kunnen er stukjes bot
voelbaar worden door het tandvlees. Dat is geen probleem, maar indien je er last van hebt, contacteer ons.

Draadjes
Als de wonde werd gehecht,
zullen de draadjes na een tijdje
vanzelf vergaan. Als je last
hebt van de draadjes kan je
ze na een week ook laten
verwijderen.

Nog
vragen?
Bel of mail
ons!

UW MOND IN
GOEDE HANDEN!
Tandartsenpraktijk Wilmaers vindt persoonlijke aandacht erg belangrijk, naast het aanbieden van complete
mondzorg op hoog niveau, nemen wij voldoende tijd
voor u, om uitleg te geven of om u gerust te stellen.
Hierdoor zult u merken dat u straks ook met plezier
naar uw tandarts in Asse gaat.
Uiteraard beschikken wij over de meest moderne
apparatuur en zijn wij op de hoogte van de nieuwste
materialen en hygiëne richtlijnen. Dat is prettig voor u
en voor ons, want door deze “nieuwe” benadering in
combinatie met de moderne inrichting werd eind 2004
de basis van Tandartsenpraktijk Wilmaers gelegd. Een
basis waarbij u centraal staat en vele tevreden mensen
u al zijn voor gegaan.
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Tandartsenpraktijk Wilmaers
Markt 16
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