Vragen?
Heeft u nog vragen, maakt u zich
zorgen of ontstaan er problemen?
Neem dan contact op met uw
behandelaar.
010—200 42 29 (24/7 bereikbaar)
info@kaakchirurgieholland.nl
www.kaakchirurgieholland.nl

Heel. Mooi. Beter.

Locaties

Kaakchirurg

Kaakchirurgie

Capelle a/d IJssel
Hollandsch Diep 63p
2904 EP Capelle a/d IJssel
Rotterdam
Hoogstraat 99a—103a
3011 PK Rotterdam
Schiedam
Stadserf 90
3112 DX Schiedam
Vlaardingen
Fransenstraat 14a
3131 CC Vlaardingen
Zwijndrecht
Stationsplein 1
3331 LL Zwijndrecht
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Open antrum
Zojuist is bij u een opening tussen de mond- en kaakholte gesloten. In deze folder vindt u meer informatie
over wat voor behandeling u hebt ondergaan en wat u
kunt verwachten, wat u moet doen en in welke gevallen
u moet bellen.

Algemene informatie

Als er bij u een tand of kies in de bovenkaak is verwijderd, zal de behandelend kaakchirurg u vragen druk in
de neusbijholte op te bouwen. Dit kan door u te vragen
de neus zachtjes te snuiten. De behandelaar kan zo beoordelen of er een perforatie is ontstaan in de bodem
van de neusbijholte na het verwijderen van de tand of
kies. Dit kan optreden als de tand of kies lange wortels
heeft die reiken tot in de neusbijholte of wanneer er
sprake is van een grote neusbijholte.
Als er na verwijdering een gaatje in de neusbijholtebodem ontstaat, is er sprake van een open verbinding tussen de mond- en neusbijholte die dicht moet worden gemaakt om ontsteking van de neusbijholte te voorkomen.

Er wordt dan door de kaakchirurg een soort lapje van
tandvlees geprepareerd dat over de tandkas wordt gehecht. Er wordt altijd getest of hiermee de perforatie
adequaat gesloten is.
Voor deze behandeling worden oplosbare hechtingen
gebruikt. Tevens willen wij u graag na 10 dagen nog een
keer voor controle zien om zeker te weten dat de perforatie goed afgesloten is. Vaak is dit het geval.

Afb. 1 - (L) Open antrum, (R) Lapje van tandvlees over
tandkas gehecht.

Nadat u deze behandeling heeft gehad, mag u de eerste
twee weken geen druk opbouwen. Dus wanneer u bijvoorbeeld moet niezen mag u de neus niet dichtknijpen
of de mond dichthouden. U mag niet blazen in de zin
van een ballon opblazen, want hiermee heeft u kans dat
u de wond open blaast en we het weer opnieuw moeten
hechten. U mag de neus wel ophalen mocht u verkouden
zijn. U krijgt mogelijk een antibioticakuur en neusspray
voorgeschreven.

Zorg na behandeling
Wat kunt u doen?
Om de wondgenezing goed te laten verlopen, is het
belangrijk dat er geen drukverschil tussen mond, kaakholte en neus optreedt. U mag daarom gedurende
twee weken niet de neus snuiten, niezen, blazen, bukken en roken.
Voor een goede genezing is een schone mond belangrijk. U mag uw tanden gewoon poetsen. U doet er beter
aan een week niet te roken.
Zolang de hechtingen aanwezig zijn, wordt spoelen
met zout water aanbevolen (een halve theelepel zout
in één kopje water).
De zwelling van de wang kunt u beperken door de
wang goed te koelen met een coldpack of een washand gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes of een
ander koud element, zoals diepvrieserwtjes.
Wanneer u een antibioticakuur krijgt, dient u deze
kuur altijd af te maken.

Het is verstandig contact op te nemen met ons als:
- u koorts krijgt boven 39°C (een geringe verhoging is
normaal).
- na vier of vijf dagen de pijn en/of zwelling toeneemt.
- de wond blijft bloeden, ondanks de reeds genoemde
maatregelen.
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