informatie
na het
verwijderen
van een
tand of kies

Een extractie
Vandaag zijn er bij uw kind één of meerdere kiezen of tanden uitgehaald. Dit heet een extractie. Over het algemeen geeft dit weinig nabezwaren. Soms geeft het wat napijn en kan de mond even minder
ver open. Maar u zult merken dat het allemaal snel weer over is.
Uitwerking van de verdoving, pas op voor de lip!
De verdoving is na één of meerdere uren uitgewerkt. Tot die tijd moet
u even oppassen met het geven van (heet) drinken of eten. Pas ook
op dat uw kind niet gaat bijten op de gevoelloze lip, tong of wang.
Dit doet namelijk geen pijn zolang het gebied verdoofd is, maar geeft
des te meer last na die tijd. Ook kan het vervelende witte blaren
geven aan lip en wang. Dit gaat gelukkig vanzelf weer over. U hoeft
hiervoor niet naar de huisarts te gaan. Nog beter is natuurlijk, om dit
lipbijten te voorkomen. Pas enkele uren na de ingreep ook nog een
beetje op met sporten en andere wild brasserij. Uw kind kan soms
nog een beetje draaierig worden.
Verzorging van het wondje
Net na de ingreep moet uw kind 10 minuten blijven dichtbijten op het
door de tandarts geplaatste gaasje. Daarna mag u het gaasje eruit
halen of uw kind het gaasje laten uitspugen. Mocht het later nog wat
gaan bloeden, dan brengt u nog een opgevouwen vierkant verbandgaasje (vooral geen watten!) aan op de wond en laat u uw kind weer
gedurende 10 minuten dichtbijten. Heeft u geen gaasje (meer)?
Gebruik dan een schone zakdoek waar u een knoop in legt.
Pijn na de behandeling
De meeste kinderen ervaren geen pijn na de behandeling. Het
gevoel van de verdoving vinden zij soms wel raar, en wordt ook wel
eens verward met pijn. Als u denkt dat uw kind pijn heeft, kunt een
kinderparacetamol(zetpil) geven. Gebruik geen aspirine, want hiervan
gaat het wondje juist weer bloeden. Twijfelt u wat te doen? Dan mag
u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Eten en drinken
Uw kind mag na de behandeling in principe alles eten en drinken,
maar wees wel voorzichtig. Totdat de verdoving is uitgewerkt moet
u oppassen met het geven van heet drinken of eten. Bij drinken
NIET spoelen of uitspugen in verband met mogelijk nabloeden.
Goed schoonhouden!
Een goed gepoetste mond is voor het dichtgroeien en genezen
van het wondje erg van belang. Poets echter op de dag van de
behandeling nog even niet op de plek van het wondje; de rest van
het gebit natuurlijk wel. Blijf de dagen erna voorzichtig tandenpoetsen met een zachte tandenborstel, ook als uw kind dat een beetje
spannend vindt op dat specifieke plekje.
Vanaf de tweede dag
U zult merken dat het leed al snel vergeten is, zeker als u snel
doorgaat met de gewoonten van alle dag. Ook geneest het
wondje snel. Het verwijderen van een kies of tand geeft over het
algemeen dus weinig bezwaren.

De belangrijkste punten op een rij:
Laat uw kind tot 10 minuten na de behandeling op het gaasje
bijten. Gooi het daarna weg.
Mocht het wondje later nog wat gaan bloeden, breng dan nogmaals een gaasje aan (vooral geen watten!) op het wondje en
laat u uw kind weer gedurende 10 minuten dichtbijten.
Zorg ervoor dat uw kind niet gaat lipbijten of tongbijten.
Niet spoelen of uitspugen!
Gebruik geen aspirine.
Vragen?
Heeft u vragen over de inhoud van deze brochure? Maakt u zich
zorgen om uw kind omdat het niet lukt om de (na)bloeding zelf te
stoppen? Krijgt uw kind koorts? Neem dan contact op met onze
praktijk via telefoonnummer 071-8200 201.

