Chirurgisch Dagziekenhuis:
Tandverzorging
Richtlijnen inzake nazorg na tandverzorging onder narcose:
• Wanneer u goed wakker bent, kan u beginnen met enkele slokjes
water te drinken. Indien het drinken van water zonder problemen
lukt, mag u iets later licht, halfvast voedsel gebruiken (bv.: magere
yoghurt, lauwe soep, …).
• Vanaf de volgende dag mag u normaal eten. Let er wel op geen te
warme of te harde zaken (broodkorsten, frieten, hete dranken, …)
te gebruiken omdat eventuele extractiewonden dan opnieuw
kunnen gaan bloeden.
• Na de narcose is het normaal dat u kan braken (dit is een
mogelijke bijwerking van de producten gebruikt bij de narcose)
zeker als er bloed ingeslikt werd, bv. bij het trekken van tanden.
• Heesheid en keelpijn is eveneens normaal, deze ongemakken
verdwijnen spontaan na een dag.
• Rook niet gedurende de eerste 24 uur, zeker niet als er extracties
(trekken van tanden) zijn gebeurd. Roken verhindert de genezing
van de wonden en irriteert de keel zodat keelpijn en heesheid
langer blijven aanhouden.
• Na moeilijke extracties kan u de nalast verminderen door een
koud kompres tegen de wang te houden. U maakt zulk een
kompres door wat ijsblokjes in een plastic zakje te steken en dit in
een washandje of kleine handdoek te wikkelen.

• In geval van nabloeding probeert u best 15 à 20 minuutjes stevig
op een gaaskompres of losse watten te bijten. Indien de bloeding
ondanks een paar keer herhalen van deze handeling niet stopt,
neem dan contact op met ons.
• De nodige medicatie krijgt u voorgeschreven bij ontslag. Hou
u strikt aan deze medicatie. Gebruik zeker géén aspirine daar deze
nabloeding kan uitlokken.
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