
Tandextractie
Informatieblad

 Er werd een tand bij u verwijderd, onderstaande informatie kan u helpen bij een vlot herstel.

Mogelijke bijwerkingen
• Zwelling 

Na de ingreep kan er een zwelling optreden van de wang aan de geopereerde zijde.  Deze zwelling is het grootst 
op de tweede dag en zal vervolgens geleidelijk aan afnemen.  Door gedurende de eerste 6 uren ijs tegen de wang 
te houden, kan de zwelling beperkt blijven.  Indien na 4 tot 6 dagen terug een zwelling of toename van de pijn 
zou optreden, is mogelijk de wonde geïnfecteerd en kan u best opnieuw contact opnemen met de dienst MKA, 
tel. 012 39 79 09. De zwelling kan gepaard gaan met ongemak en matige pijn.  Neem zo snel mogelijk na de 
ingreep een pijnstiller en wacht niet tot de pijn optreedt.

• Nabloeding 
Om nabloeding te vermijden werd boven de extractiewonde een compres aangebracht waarop u 15 minuten 
dient te bijten of klemmen.  Indien er toch een nabloeding optreedt bijt dan gedurende enkele minuten op een 
natgemaakt gaasje of zakdoek.  De eerste 24 uur kan de wonde nog beperkt nabloeden.  Bij aanhouden van deze 
nabloeding, neemt u best contact op met onze dienst MKA.

Opgelet
• Spoelen 

Het is raadzaam om de dag van de ingreep de mond zo weinig mogelijk te spoelen en warme dranken te 
vermijden. Deze lossen de bloedklonters op waardoor de wonde opnieuw kan gaan bloeden. Vanaf de dag na de 
ingreep mogen de tanden gereinigd worden met een zachte tandenborstel en mag de mond drie keer per dag 
gespoeld worden met mondspoelmiddel, Perio-Aid of Isobétadine mondwater.

• Roken 
Roken is altijd af te raden maar probeer het zeker na deze ingreep zeker tien dagen te vermijden. De meeste 
complicaties komen immers voor bij rokers.

• Hechtingen 
Hechtingen die in de mond werden geplaatst resorberen vanzelf.  Ze hoeven dus niet te worden verwijderd.  Een 
controleraadpleging is niet nodig, tenzij in specifieke gevallen of wanneer er problemen zouden optreden.

Contact
Dienst MKA  
Secretariaat, tel. 012 39 79 09

Chirurgisch Daghospitaal E3 Tongeren 
Tel. 012 39 65 48

 Daghospitaal Chirurgie Medisch Centrum Bilzen 
Tel. 089 41 01 74


