TANDEXTRACTIE

Beste ouders, uw kind

werd vandaag voor een tandextractie geopereerd.
Deze informatie vergemakkelijkt de terugkeer naar huis.

Terugkeer naar huis van uw kind
Adviezen

Contacteer ons bij

- Geef de voorkeur aan een half
zittende houding (‘s nachts twee
kussens).
- 3 dagen rust.
- Beperkt aantal bezoeken.
- Rustige activiteiten.
- Terug naar school na … dagen.
- Opnieuw sporten na …

- Overvloedige bloedingen via de mond..
- Totale weigering om te drinken.
- Braken dat niet ophoudt.
- Ernstige zwelling en pijn.

Wat kan gebeuren
- Opgezwollen wangen
en/of blauwe plekken.
- De eerste dag zwart- of bruinachtig
braaksel.
- Slechte adem.
- De draden in de mond voelen,
is normaal: raak ze niet aan,
ze verdwijnen vanzelf.
- Lichte bloeding: plaats in dat geval een
geplooid kompres op de wond en vraag
het kind er 15 minuten op te bijten.

Voeding
De eerste 4-5 dagen
Koude, gladde en zachte voeding.
Daarna
Geleidelijk terugkeren naar normale
voeding.

Verzorging

Pijn

- Mondspoeling na elke maaltijd.
JA - NEEN
- Tanden met een zachte borstel poetsen
(gedurende de eerste 5 dagen).
- Vervang gedurende minstens 48 u. het
cold pack van zodra het lauw wordt.
- Antibiotica volgens voorschrift.

Het is noodzakelijk uw kind gedurende…
dagen na de ingreep pijnstillers te geven
zonder te wachten dat het pijn heeft.
Geef volgende medicijnen in functie van
het gewicht van uw kind:
Vandaag
Paracetamol
om
u
-

u

Ibuprofen om

u

-

u
-

u

De volgende dagen: Paracetamol 3-4 x/dag
Ibuprofen 3x/dag tijdens de maaltijd

Hoe ons bereiken?
Wij staan te uwer beschikking
Pediatrische One Day
T. 02/535.48.61 van 10u tot 18u
Raadpleging stomatologie
T. 02/535.44.12 van 8u tot 16u
Pediatrische spoeddienst
T. 02/535.43.60 op gelijk welk moment
Wij bellen u de volgende dag om
naar uw kind te informeren.

Postoperatieve
afspraak
Uw chirurg is
dr.
Een controlebezoek is heel belangrijk
om na te gaan of uw kind
goed herstelt.

Afspraak op
om		

u

op campus

Verwittig de raadpleging
stomatologie als u verhinderd bent.
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