Mondziekten en Kaakchirurgie

Het spalken van een losgeraakte tand
Inleiding
Vandaag is bij u een losgeraakte tand weer
vastgezet. In deze folder ontvangt u
informatie over de behandeling en de nazorg
van deze ingreep.
De ingreep
De tand die losgeraakt was is met behulp van
een spalkje (metalen draadje) weer
vastgezet. Deze spalk wordt soms met dunne
metalen draadjes of soms met speciale lijm
aan de andere tanden bevestigd. De
bedoeling van deze spalk is de tand stevig op
zijn plaats te houden, zodat het vastgroeien
niet wordt verstoord. Dit vastgroeien duurt
enige weken. De spalk moet ongeveer 4
weken in de mond blijven.

Losgeraakte tand in de bovenkaak wordt aan spalk
bevestigd

Pijn
U heeft een plaatselijke verdoving gekregen.
Deze verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U
kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te
bestrijden door het innemen van pijnstillers.
Neemt u deze pijnstillers in voordat de
verdoving is uitgewerkt.
U heeft daarvoor een recept meegekregen.
Lees ook de bijsluiter van dit geneesmiddel.

Zwelling
Door het ongeluk kunnen de wangen en lip
flink gaan opzetten. De zwelling is het grootst
na 2 dagen en wordt dan vanzelf weer
kleiner, om tenslotte te verdwijnen. Deze
zwelling is moeilijk te voorkomen.
Verzorging
De tand staat door de spalk weer goed vast,
maar dat wil niet zeggen dat met de tand
weer alles gedaan kan worden. De eerste
weken moet de tand worden ontzien, dus u
moet niets afbijten. Ook moet u geen
kauwgom gebruiken.
In het kort gezegd: de tand moet zoveel
mogelijk worden ontzien en niet worden
belast of bewogen om het vastgroeien niet te
verstoren.
Het schoonhouden van de tanden en kiezen
is noodzakelijk, want hoe schoner de mond is,
hoe kleiner de kans is dat de losgeraakte
tand alsnog door een ontsteking verloren
gaat. Als het poetsen van de tanden kort na
het ongeluk nog wat pijnlijk is, kan voor het
poetsen een zachte kleine borstel worden
gebruikt. Na het goed, maar voorzichtig,
poetsen moet u spoelen met een
ontsmettende spoeldrank. Een recept voor
de spoeldrank hebt u van ons meegekregen.
Na iedere maaltijd moet de mond 1 minuut
worden gespoeld. Ook voor het slapen gaan
moet worden gespoeld. Het spoelwater niet
doorslikken!
Het kan zijn dat er een donkere aanslag op
de tanden komt door het spoelen. Die
aanslag is door de tandarts gemakkelijk te
verwijderen als de tand weer is vastgegroeid.

Controle
Het vastgroeien van de tand moet geregeld
door de kaakchirurg en/of tandarts worden
gecontroleerd. Het kan zijn dat de zenuw die
in de tand zit, dood gaat door het ongeval.
Bij de controles op het vastgroeien wordt ook
hiernaar gekeken. U kunt er zelf ook op letten
of de weer vastgemaakte tand gaat
verkleuren. Bij verkleuring moet de tand zo
snel mogelijk worden opengeboord en van
binnen worden schoongemaakt om te
voorkomen dat de tand veel donkerder van
kleur wordt. De telefoonnummers vindt u
onder het kopje Vragen? in deze folder.

Vragen?
Natuurlijk kunt u altijd bellen als u vragen
heeft of zich ongerust maakt.
De polikliniek Mondziekten en Kaakchirurgie
is bereikbaar van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot
16.30 uur op tel.: (0182) 50 50 04 (u krijgt dan
het afsprakenbureau).
Buiten deze dagen/tijden kunt u bellen met
het algemene nummer van het GHZ:
Tel: (0182) 50 50 50.
Colofon

Wanneer bellen
Als de zwelling of de pijn na 3 dagen erger
wordt in plaats van minder, is het verstandig
om telefonisch contact met ons op te
nemen.
Tot slot
Meestal groeit de losgeraakte tand weer
goed vast en moet de spalk na ongeveer 4
weken worden verwijderd. Het lijkt dat alles
dan weer in orde is en dat is meestal ook het
geval. Soms echter blijkt na een paar
maanden of langer, dat de wortel van de
losgeraakte tand gaat oplossen. Dit betekent
helaas dat na verloop van tijd de tand
verloren gaat. Het kan 2 tot 4 jaar duren
voordat de wortel zover is opgelost, dat de
tand uitvalt.
Als er sprake is van wettelijke
aansprakelijkheid, is het nuttig de verzekering
van de tegenpartij tijdig mee te delen dat zij
aansprakelijk is, ook voor de latere gevolgen
van het ongeval. Dat zou bijvoorbeeld het
verloren gaan van de losgeraakte tand en de
vervanging door een kunsttand kunnen zijn.
Algemene informatie over het GHZ
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.
Ook kunt u bellen naar het algemene
informatienummer: (0182) 50 50 50.
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