Apexresectie

Behandeling aan de wortelpunt van een tand of kies

Welkom

Na de behandeling

Welkom in het academisch ziekenhuis Maastricht
(azM).
U bent verwezen door uw tandarts naar de
kaakchirurg voor een behandeling aan de wortelpunt
van een tand of kies (een zogenaamde apexresectie).
Deze heeft via een zenuwbehandeling (gaatje in uw
tand), de ontstekingshaard te verwijderen. Soms lukt
het niet om de ontstekingshaard via die weg geheel
tot rust te brengen. De hulp van de kaakchirurg
wordt dan ingeroepen om het probleem via een
gaatje in de kaak op te lossen. Deze behandeling
vindt plaats op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie van het azM.
Deze informatie is bedoeld u te informeren over de
behandeling en daarna.

De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Het
is verstandig om ongeveer één uur na de behandeling
alvast de voorgeschreven pijnstiller in te nemen
of, als er niets is voorgeschreven, twee tabletten
paracetamol van 500 milligram in te nemen.
De pijnstillers werken namelijk veel effectiever als
u ze inneemt voordat de pijn opkomt. Zo kunt u
gedurende de eerste 48 uur gerust de maximale
dosis gebruiken, waarna u het kunt proberen zonder
pijnstillers.

De Behandeling
Voordat de ingreep plaatsvindt, krijgt u eerst een
plaatselijke verdoving.
De behandeling wordt steriel uitgevoerd. Daarom
wordt het gebied van de ingreep, inclusief uw ogen,
met een groene doek afgedekt. Zo wordt u niet
wordt verblind door de operatielamp, maar u kunt
wel onder het doek door kijken.
De artsen en assistenten, die u behandelen, hebben
een muts op, een maskertje voor de mond en steriele
handschoenen aan.

23463-1110

Via een sneetje in het tandvlees wordt een gaatje
geboord in het kaakbot. Daarna wordt het onderste
puntje van de tandwortel eraf gehaald samen met het
ontstekingsproces. Het wortelkanaal wordt direct,
vanaf de onderzijde, met vul materiaal afgesloten.
De hele behandeling verloopt absoluut pijnloos. De
plaatselijke verdoving schakelt het pijngevoel volledig
uit. Wel blijft u voelen dat er iets gebeurt, zoals lichte
druk en zacht trillen als de boor wordt gebruikt .
De wond wordt gehecht met een materiaal dat in
ongeveer twee weken vanzelf oplost. Wordt een
ander materiaal gebruikt dan krijgt u een afspraak
voor het verwijden van de hechting.

Na de behandeling
• De hoeveelheid napijn is van patiënt tot patiënt
verschillend en niet goed te voorspellen.
• Er kan een zwelling optreden van de wang. Deze
is op z’n hevigst de eerste en tweede dag na de
behandeling.
• Geringe temperatuurverhoging onder 38,5 C is
normaal.
• Beperking van de mondopening.
• Er kan nog een beetje bloed uit de wond komt
is normaal. Dit vermengt zich met uw speeksel
waardoor het erger lijkt dan het is.

Wondverzorging
Een zwelling van de wang kan minder worden als u de
eerste uren na de behandeling de wang koelt met een
ijskompres of coldpack. U doet hier een washandje
omheen en steeds enkele minuten tegen de wang
houden, en dan er weer enkele minuten af. Roken en
het gebruik van alcohol vertraagt de wondgenezing.
Wij adviseren u daarom om een vijftal dagen niet te
roken en geen alcohol te nuttigen.
Ga de eerste dag niet krachtig spoelen, of zuigen aan
de wond, dit vergroot de kans op een nabloeding.
Uw tanden kunt u normaal poetsen, behalve het
wondgebied.

Complicaties

Bereikbaarheid

Nabloedingen komen vrijwel alleen binnen 12 uur na
de behandeling voor, en
moeten niet verward worden met afvloed van enig
roodgekleurd speeksel. Als
u een nabloeding vermoedt neemt u contact op met
de polikliniek
kaakchirurgie.

Bezoekadres:
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis
• De klachten nemen na drie dagen toe in plaats van af.
• De zwelling blijft, of wordt erger.
• Koorts van 39,0 C of hoger.
• Pijn is niet door pijnstillers te onderdrukken .
• Andere verontrustende bijzonderheden.

T: 043-387 65 43

Autorijden
Wij adviseren u om na de ingreep niet zelf uw auto
te besturen of anders aan het verkeer deel te nemen.
Laat u bij voorkeur rijden.

Contact
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen
heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen
08.30 uur en 16.45 uur contact opnemen met:
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie.
Telefoonnummer 043-387 52 00 (b.g.g. 043-387 65 43)
Spoed Eisende Hulp:
Telefoonnummer 043-387 670 0 (`s avonds, `s nachts
en in het weekend)
Als u verhinderd bent, verzoeken wij u dit zo
spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Postadres:
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht

W: www.azm.nl
E: Info Patiëntenvoorlichting@azm.nl
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