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‘Alle moderne tandheelkunde onder één dak’
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Het trekken
van een
tand of kies

‘Samen werken aan
gezonde tanden’
‘Samen werken aan gezonde tanden’ is al vanaf de start
van onze praktijk in 2000 onze leus. Ons team helpt u
zorgen voor een gezond en functioneel gebit. Juist door
onze samenwerking hebben we ons in verschillende
tandheelkundige behandelingen kunnen specialiseren.
Hierdoor kunt u bij Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk
terecht voor tandheelkundige zorg van a tot z.
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom
informeren we u niet alleen persoonlijk maar ook via
onze folders. In deze folder geven we informatie over
het trekken van een tand of kies.
Door het trekken van de tand of kies heeft u een wond
in uw mond. Het duurt ongeveer tien dagen voordat de
wond helemaal dicht is. Om de wond zo snel en goed
mogelijk te laten genezen is het belangrijk dat u uw
gebit goed reinigt zodat de mond schoon blijft.

Napijn of verhoging
Het is mogelijk dat u napijn krijgt en/of een lichte
verhoging. U kunt hiertegen een pijn-stiller innemen.
Paracetamol is een goede keuze, tenzij uw huisarts u
iets anders heeft aangeraden.

Nabloeding en zwelling
Soms bloedt de wond na en meestal stopt dit vanzelf.
Als dit niet het geval is, bijt u dan weer een half uur op
een dubbelgevouwen verbandgaasje of een opgerolde,
schone, katoenen zakdoek.
Ook kan uw wang wat opgezet zijn. Legt u dan een
washandje of plastic zakje gevuld met ijsklontjes tegen
uw gezicht.

Hechtingen
Soms wordt de wond gehecht. De hechtingen lossen na
enige dagen vanzelf op.

Na het trekken van de tand of kies
Direct na het verwijderen is het verstandig om het
eerste half uur dicht te bijten op een verbandgaasje.
Na één tot drie uur is de verdoving uitgewerkt. Daarna
mag u weer voorzichtig gaan eten. Gebruikt u het
liefst zachte voeding en niet te heet drinken. Vermijd
ook hard spoelen van de mond. Hierdoor kan het
bloedpropje in de wond loslaten en weer gaan bloeden.
Het is beter om niet te roken of alcohol te drinken
omdat dit de wondgenezing vertraagt.

Raadpleeg uw tandarts als:
•
•
•
•

de pijn na drie dagen erger wordt in plaats van minder
de verhoging oploopt naar 39 graden of meer
de nabloeding na het dichtdrukken NIET overgaat
de zwelling na drie dagen blijft toenemen of
wanneer u slikklachten krijgt.

