PATIËNTEN
INFORMATIE
Belangrijke adviezen en
contactmomenten

Belangrijke adviezen na een behandeling
−− Het gaasje in uw mond mag na 30 tot 45 minuten verwijderd worden.
−− Wachten met eten en drinken tot de verdoving is uitgewerkt. Dit duurt
gemiddeld 2 tot 3 uur.
−− U mag de eerste 24 uur niet spoelen of spugen! U loopt anders kans dat
het stolsel weggespoeld wordt en de wond opnieuw gaat bloeden.
−− Vermijd zware inspanning.
−− De eerste 2 dagen geen alcohol gebruiken. Geen tabak gebruiken
totdat de wond genezen is.
−− Poets uw tanden. Wees voorzichtig in het wondgebied.
−− De wang goed koelen met een coldpack of een zakje ijsklontjes ( in een
washandje). Op en af per 10 minuten coldpack of washandje
op de buitenzijde van de wang houden.
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−− De eerste dag( de dag van de behandeling) NIET spoelen
−− De volgende dag starten met het spoelen met Chloorhexidine
gedurende 1 week 2 maal daags.
−− Bij het trekken van de verstandskiezen in de onderkaak 2 dagen ná
de behandeling starten met het uitspuiten ( met lauw water) van het
wondgebied met een Monoject( krijgt u mee)
Wanneer moet u contact opnemen
−− Als de wond ondanks langdurig (2 uur) dichtbijten op
gaaskompressen fors blijft nabloeden. Rood speeksel is normaal.
−− De lip of de wang kan fors opzwellen. Dit kan tot gevolg hebben dat de
mond minder ver open kan. Dit is een normale reactie die na een dag of
3 afneemt.
−− Als de zwelling en pijnklachten toenemen na 3 dagen.
−− Als u koorts ontwikkelt boven de 38,5 graden.
−− Bij slikklachten.
Voor overige informatie verwijzen we u naar de uitgebreide folder van
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.

T: (010) 291 19 11
I: www.maasstadziekenhuis.nl / www.maasenik.nl (kinderwebsite)
I: www.maasstadziekenhuis.nl/mijn (patiëntenportaal)
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