Nazorg parodontale
behandeling

Behandeling:
Vandaag is uw tandvlees uitgebreid behandeld. Tandplak,
tandsteen en ontstekingsweefsel zijn verwijderd uit de
pockets (holten tussen tandvlees en tand) met behulp van
een ultrasoon tandsteenapparaat en handinstrumenten.
U bent vandaag mogelijk met verdoving behandeld,
namelijk;

o
o
o
o

Utracain DS forte
Citanest
Oraqix
Xylocaine 10% spray

Waar moet u rekening mee houden u na de parodontale
behandeling?
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Na het geven van de verdoving kan deze blijven werken tot
ruim 3 uur na de behandeling. De verdoving zal geleidelijk
steeds minder worden en uitwerken. Tot die tijd heeft u een
dof gevoel in de kaak/spieren eromheen (tong, lip).
LET OP dat u met eten niet op uw lip of tong bijt en kijk uit
met warme dranken (u voelt de warmte niet – risico op
brandblaar).
U kunt na de behandeling een beurs/geïrriteerd gevoel
hebben aan het tandvlees, maar u mag er geen kiespijn
van hebben. Dit gevoel moet per dag afnemen. Indien
nodig kunt u voor de pijnstilling het beste paracetamol
(500 mg) gebruiken.
LET OP: geen aspirine of ibuprofen gebruiken.

Het is belangrijk om de door de mondhygiëniste
aanbevolen mondspoeling (Perio-aid 0,12%) te blijven
gebruiken tot zeker een week na de behandeling. Twee
maal daags, na het verzorgen van het gebit (poetsen
en tussen de tanden schoonmaken), 30 seconden
spoelen. Niet naspoelen met water!
Als het tandvlees zich herstelt, trekt dit zich op
sommige plaatsen soms iets terug (recessie). Hierdoor
kunnen de tandhalzen soms gevoeliger worden voor
koude en warme prikkels.
Indien dit zich voordoet, kunt u starten met 2x daags
poetsen met Sensodyne rapid of Elmex Sensitive
tandpasta. Gebruik daarbij een zachte tandenborstel
(ook voor elektrische borstels verkrijgbaar). Als de
klachten toenemen kunt u contact met ons opnemen.
Wij kunnen dan een laklaag op de tandhalzen
aanbrengen die bescherming biedt.

Bij aanhoudende of toenemende klachten of bij
vragen:
Indien pijnklachten toenemen en/of langer dan 4-5
dagen aanhouden dient u (op werkdagen) contact met
ons op te nemen of (’s avonds en in het weekend) met
uw eigen tandarts. Op het antwoordapparaat van uw
tandarts hoort u hoe hij/zij bereikbaar is of dat er een
waarnemer geregeld is.

