ADVIES VOOR DE PATIËNTEN NA WORTELKANAALBEHANDELING
Beste patiënt(e),
U heeft zo juist een wortelkanaalbehandeling ondergaan. de behandeling houdt in dat de wortels van de
desbetreffende tand volledig werden ontsmet.
Deze behandeling wordt vaak in een ontstoken of besmette ondergrond (het bot rondom de tand)
uitgevoerd. daarom kan het zijn dat u na de behandeling nog enkele dagen napijn kan hebben.

1 Een gevoeligheid bij het bijten kan voorkomen, dit is een normale reactie van tijdelijke aard, waar u zich
geen zorgen over hoeft te maken.

In dit geval zijn klassieke ontstekingswerende middelen of pijnstillers voldoende.
• Dafalgan 1g: 4 maal daags (in geval van pijn)
• Ibuprofen 400 mg: 4 maal daags (in geval van pijn)
• Ibuprofen 600 mg: 3 maal daags (in geval van pijn)
Deze middelen dienen enkel gebruikt te worden in geval van pijn, hun gebruik is niet systematisch.

2 Indien u de dagen na dec behandeling ziet dat uw tandvlees of wang gaat zwellen, is het belangrijk
contact met ons te nemen, om te zien of een anti-biotica kuur nodig zal zijn.

3 Gelieve in geval van allergie of indien u andere medicijnen inneemt ons of uw huisarst eerst te
contacteren vooraleer te starten met de medicatie voor het dentaal probleem.

4 Na de behandeling is het belangrijk dat u wacht tot het effect van de verdoving volledig is verdwenen
vooraleer u gaat eten. (om beschadiging van de lip en wang te vermijden bij het bijten).

5 Het is heel belangrijk niet te lang rond te lopen met de tijdelijke vulling. deze vulling dient door uw

tandarts zo spoedig mogelijk te worden vervangen door een definitieve vulling, om te voorkomen dat de
duurzaamheid van onze behandeling in het het gedrang komt.

6 Kijk de kwaliteit van de voorlopige vulling af en toe na. de vulling moet een voldoende massa

overhouden om te voorkomen dat de binnenkant van de tand opnieuw besmet geraakt door het speeksel
dat rijk is aan bacteriën. hetzelfde geldt indien een voorlopige kroon zou loskomen. in dit geval moet het
kroontje zo spoedig mogelijk terug worden geplaatst.

7 U krijgt een jaar na de wortelkanaalbehandeling van ons een herinneringsbrief om na te gaan of de

genezing volledig is (verdwijning van het botdefect aan de wortelpunt). het moet in acht genomen worden
dat een endodentische behandeling een risicobehandeling is en dat in sommige gevallen, ondanks onze
inspanningen, het behouden van de tand niet gegarandeerd is.
Indien u verder nog vragen heeft of indien u het nodig acht met ons contact op te nemen, staan wij altijd
tot uw beschikking op het nummer +32 2 732 4146 of per mail : info@endo-brussels.com
We doen ons best om u zo spoedig mogelijk terug te zien in geval van nood.
Vriendelijke groeten,
ENDO-BRUSSELS TEAM
U W V OLGE NDE N O D IG E T AN D AR T SAF SPR AAK

...... . . . (n v an d e t an d )

Uw tandar ts

...... . . . (n v an d e t an d )

.................................

Allée de la Minerva 2/2
1150-Brussels (Belgium)
+32 2 7324146

info@endo-brussels.com

