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Antibiotica gebruik tijdens uw behandeling

Soort antibioticum:

Uw mondhygiënist kan een antibioticum inzetten ter
ondersteuning van de behandeling van uw tandvlees. Als er van
een bepaalde soort bacteriën teveel aanwezig zijn en de
natuurlijke balans tussen “goede en slechte” bacteriën hersteld
moet worden kan zij u adviseren om een kan een antibiotica te
gebruiken.

Uw mondhygiënist adviseert u de volgende
antibiotica te gebruiken:

Antibiotica kan de groei van deze bacterie stoppen zodat het
lichaam de tijd krijgt om de afweer te reorganiseren, de
ziektewekker te doden en deze op te ruimen. Er zijn tientallen
antibiotica ’s met ieder een eigen specifieke werking.

o

Metronidazol-kuur

o

Combi kuur (Metronidazol + Amoxicilline)

o

Overig; ………………………………………….

Enkele belangrijke informatie:
Uw mondhygiënist zal op basis van een kweekafname/
kweekuitslag een advies uitbrengen over de te gebruiken
antibiotica. (dit kan soms meerdere soorten tegelijk zijn).
Afhankelijk van welke bacteriën er gevonden zijn.

Het gebruik van antibiotica
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Antibiotica gebruiken heeft alleen zin als dat precies
volgens de voorschriften gebeurd. Als de kuur voortijdig
gestopt wordt of de tabletten onregelmatig en niet precies
volgens voorgeschreven dosering worden ingenomen,
bestaat er een grote kans dat niet alle bacteriën worden
gedood en dat de infectie van het tandvlees blijft bestaan.
Een ander risico van te vroeg stoppen is dat de bacterie
resistent (=ongevoelig) kan worden voor dat antibioticum.
Belangrijke oorzaken van resistentie zijn: onnodig en
verkeerd gebruik van antibiotica. Het strikt opvolgen van de
voorschriften helpt dan ook resistentie voorkomen. Als u het
om welke reden ook niet lukt u aan de voorschriften te
houden moet u dit altijd melden bij uw behandelaar.
Net als andere geneesmiddelen kunnen antibiotica
bijwerkingen hebben. Lees altijd even de bijsluiter van
door. Neem als er ernstige bijwerkingen optreden of bij
twijfel altijd contact op met uw tandarts en of huisarts en
stop nooit op eigen initiatief de kuur.

Geen alcohol te gebruiken tijdens de kuur! De werking
van het antibiotica is hierdoor vele malen minder.
Hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizen.
Amoxicilline is een breedspectrum antibiotica, deze kan
een overgevoeligheidsreactie teweeg brengen.
Huiduitslag in combinatie met jeuk (5%), u moet dan
de inname staken en contact opnemen. Diarree (2%),
overleg met arts, dunne ontlasting is gebruikelijk. Soms
Misselijkheid en braken.
Metronidazol kan een metaalsmaak veroorzaken, dit is
geen probleem.
De werking van de anticonceptie(pil) kan tijdelijk
verminderen. Neem voorzorgmaatregelen als u
zwangerschap wil voorkomen. (zie ook de bijsluiter)
Mocht u allergisch zijn voor een bepaalde soort
antibiotica, geef dit dan tijdig door aan de
mondhygiënist. Zij zal overleggen met de apotheek.
Omdat mondhygiënisten niet zelfstandig bevoegd zijn
om recepten voor antibiotica uit te schrijven zal dit via
de tandarts/ huisarts gaan.
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze
folder, dan kunt u contact met ons opnemen.

