Aemstelgroep tandartsen
Tandartsenpraktijk Laan Rozenburg
Laan Rozenburg 28-30
1181 ER Amstelveen
tel: 020 4455005

Tandartsenpraktijk Bankras
Den Bloeyenden Wijngaerdt 3-b
1183 JM Amstelveen
tel: 020 3479070

HOE TE HANDELEN NA EEN CHIRURGISCHE INGREEP

Deze brief is bedoeld om u te informeren over wat u kunt verwachten en hoe u een
spoedige genezing kunt bevorderen.

Spoel de mond de eerste uren niet. Als u een nare smaak in de mond heeft, kunt u
wel voorzichtig wat drinken .

Enige pijn na de behandeling is vervelend maar normaal. Als pijnstiller kunt u
paracetamol of ibuprofen gebruiken. Neem vooral geen Aspirine i.v.m. de stolling.
De wond zal dan blijven bloeden.

Gebruik de eerste dag geen alcohol of sterk gekruide spijzen.

Poets na iedere maaltijd en voor het slapen gaan grondig maar voorzichtig, spoel
ook voorzichtig.

Gedurende de eerste dag kan de wond nog wat bloeden, dit is niet verontrustend.
Als u echter meer bloed dan speeksel in de mond heeft, zou er sprake kunnen zijn
van een nabloeding. In dit geval dient u een gaasje (of b.v. een schone katoenen
zakdoek, geen papieren) goed op de wond te plaatsen en gedurende langere tijd
(tot een uur) stevig aan te drukken. Helpt dit niet, herhaal deze procedure dan.
Stopt het bloeden ook hierna niet, neem dan contact op met de praktijk.

Een dikke wang , een blauw -gele verkleuring , en een beperkte mondopening
kunnen voorkomen. Na ± 5 dagen behoren deze complicaties af te nemen. Zo
niet, neem dan contact met ons op.

Koorts, zelfs tot 39 ºC, kan gedurende de eerste dagen na de ingreep optreden.
Krijgt u echter plotseling hoge koorts ( boven 39ºC) of houdt de koorts boven de
38,5ºC langer aan, waarschuw ons dan.

Als de pijn na ± 3 dagen weer erger wordt, adviseren wij u contact op te nemen
met de praktijk.

Ook in geval van twijfel of ongerustheid verzoeken wij u contact met ons op te
nemen.

De praktijk is telefonisch te bereiken op maandag t/m donderdag van 08.00 tot
18.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Buiten de reguliere praktijkuren
is de dienstdoende tandarts voor ernstige pijnklachten bereikbaar op 06 54 23 62 88.
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