TANDZORGEN EN/OF EXTRACTIES

Beste ouders, uw kind

werd vandaag geopereerd voor tandzorgen en/of extracties
U vindt hier informatie over de terugkeer naar huis.

Terug naar huis
Tips

Contacteer de arts bij

- De dag na de operatie rusten om van de
algemene anesthesie te bekomen.
- Kalme activiteiten.
- Na 1 tot 2 dagen terug naar school/de
crèche.

- Koorts die langer dan 2 dagen aanhoudt
of hoog is (39°of meer)
- Overvloedig bloeden uit de mond.
- Niet beheersbare pijn ondanks de
voorgeschreven pijnstillers.

Wat kan gebeuren

Mondhygiëne

- Enkele dagen zwelling bij extracties.
- Licht bloeden.
- Twee dagen koorts (38 tot 38,5°).

Uw kind loopt een groot risico om
opnieuw cariës te krijgen!

Voeding
- In geval van tandextracties moet uw kind
zacht en koud eten. Geef het geen kleine
granen zoals rijst of griesmeel.
- In geval van tandextracties met
hechtdraad lossen de draden na 		
+- 15 dagen vanzelf op. Raak ze niet aan.
- Vermijd snoep en zoetigheden.

Poets elke dag zijn tanden ‘s
ochtends na het ontbijt en ’s
avonds voor het slapengaan!
- De belangrijkste drank moet WATER
zijn. Elke drankinname’s nachts is
verboden, behalve water (geen melkfles in het bed).
- Doe niets op de spenen: geen suiker of
honing.
- Poets de avond van de operatie de
tanden van uw kind maar spoel de
mond zachtjes.
Uw kind zal volgens voorschrift
antibiotica moeten nemen.

Pijn
Het is noodzakelijk uw kind gedurende
24 u na de interventie pijnstillers te geven
zonder te wachten dat het pijn heeft.
Geef volgend medicijn in functie van het
gewicht van uw kind:

Vandaag
In ieder geval:
IBUPROFEN ZONDER SUIKER
om

u

-

u

Geef daarna enkel Ibuprofen
als de pijn aanhoudt.

Hoe ons contacteren?
Wij staan te uwer beschikking
Pediatrische One Day
T. 02/535.48.61 van 10u tot 18u
Raadpleging stomatologie
T. 02/506.72.16 van 8h tot 16h
Pediatrische spoeddienst
T. 02/535.43.60 op gelijk welk momentt
Wij bellen u de dag na de operatie
om naar de toestand van uw
kind te informeren.

Afspraak na de
operatie
Uw chirurg
dr
Uw aanwezigheid op de postoperatieve
opvolging is essentieel voor het
welslagen van de tandbehandeling van
uw kind.

Afspraak op
om		

u

op campus César De Paepe

Verwittig de raadpleging
stomatologie als u verhinderd bent.
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