Adviezen na gebitssanering
Kaakchirurgie & Bijzondere Tandheelkunde & Kindergeneeskunde
Inleiding
Nu uw kind behandeld is, is het om een spoedig herstel van uw kind te bevorderen van belang dat u deze folder goed
doorleest en adviezen nauwkeurig opvolgt. Uiteraard behoeven de beschreven klachten niet altijd voor te komen.
Deze folder geeft algemene informatie over adviezen na tandsanering.

Behandeling
Voor de behandeling worden er eerst röntgenfoto's genomen. Met behulp van deze foto's wordt het behandelplan
gemaakt: tanden en kiezen kunnen worden geseald (laklaagje), gerestaureerd (vulling) of worden verwijderd.

Eten en drinken
Geeft u de eerste zes uur na de ingeep geen zeer warm en of zeer koud drinken aan uw kind. Om de wonden te
ontzien, kunt u de eerste dagen na de ingreep beter geen hard voedsel geven.

Mondhygiene
De wond geneest het beste wannneer het bloed goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24 uur de mond van uw
kind niet spoelen. Probeert u ook te voorkomen dat uw kind met de vingers in de mond komt. Een schone wond
geneest beter dan een vieze.
De volgende dag kunt u de tanden en kiezen van uw kind weer gaan poetsen met een zachte tandenborstel, maar
wees voorzichtig in de buurt van de wond.

Napijn
Na de behandeling is het normaal dat uw kind pijn heeft. U kunt uw kind rustig een paracetamol geven volgens
afspraak. De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt.
Let op dat uw kind niet gaat zuigen of bijten op de lip of wang als de verdoving nog niet is uitgewerkt; uw zoon of
dochter voelt dit niet en kan zo de lip of wang kapot maken.

Nabloeding
In geval van een nabloeding moet uw kind gedurende 30 minuten de mond stevig dichtbijten op een dubbelgevouwen
verbandgaas of een zakdoek. Bloedt het aan de zijkant, dan kunt u een gaasje met uw vinger er tegen aan drukken.
U mag geen watten gebruiken of tussendoor kijken of het gestopt is. Stopt het bloeden niet, herhaal dan deze
procedure. Helpt het dan nog niet, neem dan contact op met Bijzondere Tandheelkunde, na 16.30 uur met de
Spoedeisende Hulp (SEH).

Hechtingen
Meestal wordt er gehecht met materiaal dat na twee tot drie weken vanzelf oplost. Als dat niet het geval is, dan krijgt u
een afspraak om de hechtingen te laten verwijderen.

Naar huis
Als uw kind goed drinkt en niet misselijk is, mag hij weer mee naar huis.
Bij vragen, nabloeding of hoge temperatuur kunt u tot 16.30 uur contact opnemen met Bijzondere Tandheelkunde,
telefoon (053) 4 87 27 10.
De eerste nacht mag u de Spoedeisende Hulp van Medisch Spectrum Twente bellen bij bijzonderheden, telefoon
(053) 4 87 33 33.
Daarna kunt u overdag contact opnemen met Bijzondere Tandheelkunde en ‘s avonds en in het weekend met de
huisartsenpost.
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Belangrijke contactgegevens
■ Bijzondere Tandheelkunde, route A17, telefoonnummer (053) 4 87 27 10;
■ Spoedeisende Hulp, route via Beltstraat 70, telefoonnummer (053) 4 87 33 33;
■ Kindergeneeskunde, route H05, telefoonnummer (053) 4 87 23 10.

Tenslotte
U heeft recht op juiste en volledige informatie. Pas als u voldoende inzicht heeft, kunt u wel overwogen toestemming
geven voor een bepaalde behandeling of een bepaald onderzoek.
Als iets u niet geheel duidelijk is, vraagt u de behandelend arts of verpleegkundige dan om nadere uitleg.
Meer informatie over de rechten van ouders en kinderen en het geven van toestemming voor behandeling en / of
onderzoek vindt u in het opnameboekje van de Kinder- en Tienerafdeling en op de website van ons ziekenhuis:
www.mst.nl/kindergeneeskunde
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