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Kaakchirurgie

Gebruik spoelspuitje
Na het verwijderen van kies of tand 
in de onderkaak

Nabezwaren na een behandeling
Pijn na een behandeling is normaal. Hiervoor heeft u 
pijnstillers meegekregen of misschien had u deze al in 
huis. Na twee of drie dagen moet de pijn en zwelling 
minder worden. Is dit niet het geval dan kunt u thuis zelf 
of met hulp van iemand anders de wond uitspoelen met 
lauwwarm water uit de kraan, waar u eventueel een 
 beetje zout aan toevoegt.

Gebruik spoelspuitje
U houdt de wang opzij met een kleine lepel en brengt 
het tuitje van het spoelspuitje tot in de wond, erboven 
houden is niet voldoende. Daarna spoelt u eerst voor-
zichtig in de wond. Hierdoor zal de wond vanbinnen ge-
reinigd worden. U gaat hiermee door tot er helder en 
schoon water uitkomt. In het begin kan het pijn doen, 
maar dit gaat over wanneer de wond schoner wordt. 
Blijf dit de komende dagen na de maaltijd doen, totdat 



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
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Afb. 1 - Tip: spoelspuitje in de wond

de klachten helemaal over zijn of de wond is 
gesloten. 

Wanneer meldt u zich bij 
 Kaakchirurgie Holland?

• Wanneer na 3 dagen of langer de zwelling 
erger wordt in plaats van minder;
• Bij slikklachten;
• De wang rood en glimmend wordt;
• Bij koorts van 38,5˚ of hoger;
• Als u zich erg ziek gaat voelen.

Wanneer u terugkomt bij Kaakchirurgie Hol-
land zal de assistente eerst met u praten en 
naar de wond kijken en als het nodig is, voor 
u uitspoelen. Mocht het nodig zijn dan kan de 
kaakchirurg er nog naar kijken.


