Wat kan u verwachten na een wortelkanaalbehandeling?

Hoewel de zenuw uit de tand verwijderd is kunnen de weefsels rond de tand ( ligament, kaaksbeen)
nog geiirirteerd zijn. Dit verklaart waarom enige dagen napijn kan optreden. Het wordt voornamelijk
gevoeld bij aanraking van de tanden en bij het dichtbijten . Meestal duurt de nalast een zevental
dagen. Bij grote ontstekingen kan het herstel nog enkele dagen langer duren.
Om de nalast te onderdrukken, kan u een pijnstiller of ontstekingsremmer nemen.
Doorgaans is medicatie op basis van paracetmaol of ibuprofen hiervoor geschikt en vrij verkrijgbaar.
Lees toch even de bijlsluiter na en vraag raad aan uw tandarts bij twijfel.
Ook indien er zwelling optreedt is het beter contact op te nemen met de tandarts
Voorzichtig zijn
De verdoving zal nog enkele uren aanhouden. Tot die tijd kunt u best oppassen bij het gebruik van
warm eten of drinken. Pas ook op voor het bijten op uw gevoelloze lip, tong of wang. De tijdelijke
vulling heeft na de behandeling minimum een uur nodig om extra uit te harden. Wij raden daarom
aan om te wachten met eten.
Soms is er nog een extra afspraak nodig
In dat geval is het aan te raden de tand zo min mogelijk te belasten. Hiermee voorkomt u dat de
verzwakte tand wordt stukgebeten.
Het tijdelijke vullingsmateriaal kan af en toe wat afbrokkelen. Hierover hoeft u zich geen zorgen te
maken. Als u écht het idee heeft dat de tijdelijke vulling niet meer afsluit, neem u dan contact op met
de tandarts.
Na de behandeling
Als de tand is afgewerkt adviseren we om toch nog enkele dagen voorzichtig te zijn met kauwen,
zodat u aan de “nieuwe vorm” van uw tand kan wennen.
Toch nog vragen? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen!
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