ENDODONTIE
Nazorgrichtlijnen bij een endodontische
behandeling (wortelkanaalbehandeling)

!

Uw vragen
Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen
of ontstaan er problemen? Neem dan
contact met ons op.

!

Contact
Dat kan op werkdagen van 8u30 tot 18.00
uur via het algemene telefoonnummer van
MyDent 03 291 2000

!

MyDent
Monnikenhoflaan 39
2620 Hemiksem
mydent@telenet.be
03 291 2000

!!
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VERWIJSPRAKTIJK

NAPIJN

In onze verwijspraktijk worden de wortelkanaal-

Veelal is er na een wortelkanaalbehandeling

behandelingen meestal d.m.v. een

weinig of geen napijn.

* Als je merkt dat er zwelling of erge drukkend
tandpijn opkomt en je voelt je ook ziek, dan is
er vermoedelijk sprake van een infectie. Dit is

thermoplastische methode uitgevoerd. dit is
een vooruitstrevende en extreem betere

MEDICATIE

* Soms kan je de eerste dagen echter

eerder uitzonderlijk. In dit geval neem je best

methode dan de traditionele methode zoals

opklimmende tandpijn hebben die pas na 2

een antibioticum. nl. Vibratab 100 mg, 2 X 1/

vroeger en nog steeds in de meeste

dagen zal stabiliseren, en in het ergste geval

dag. Hiervoor dien je eerst een voorschrift te

tandartspraktijken wordt toegepast.

zelfs pas na 4 dagen opnieuw zal afnemen.

komen uithalen in de praktijk. Deze medicatie
moet steeds volledig uitgenomen worden.

Op korte termijn kan dit echter soms iets meer

* De volgende twee tot drie weken kan je
* Indien er nog nog problemen of vragen zijn

nalast geven, maar de prognose op lange

tijdens het eten of aanraken een gevoelige

termijn is uitermate beter.

tand hebben. Ook als je op het tandvlees

kan je ons steeds telefonisch contacteren op

duwt ter hoogte van de wortels kan je nog

tel.nr. 03 291 2000

een beetje napijn voelen. Dit is door de
ontsteking in het bot die in min of meerdere

* Ontzenuwde tanden kunnen door de jaren

mate optreedt.Om dit probleem te voorkomen

heen iets brozer worden en er zou dus ook

neem je best de dag van de behandeling

gemakkelijker een stukje kunnen afbreken.

ontstekingsremmers (zoals Ibuprofene,
Brufen, Nurofen, Apranax…)voordat de

* Wij raden steeds aan de geplaatste, semi-

verdoving uitgewerkt is.Indien je de volgende

tijdelijke vulling, te laten vervangen door een

dag nog veel last hebt dan neem je opnieuw

stevige composietopbouw of reeds voor te

de hele dag deze medicatie.

bereiden voor herstel dmv. een
porseleinkroon.

