Nazorg bij het sluiten van een oro-antrale verbinding

Behandeling

Als een tand in de bovenkaak verwijderd is, zal de behandelend MKA-arts vaak vragen eventjes
zacht de neus te snuiten om druk in de sinus op te bouwen. De arts kan zo beoordelen of er een
perforatie is ontstaan in de bodem van de sinus, door een tand met lange wortels die tot in de
sinus reikt.
Als dit het geval is spreekt men van een open verbinding tussen de mond en de neusbijholte, die
dicht moet worden gemaakt om ontsteking van de sinus te voorkomen.

De wonde wordt meestal gehecht met draadjes die na 2 weken vanzelf oplossen. Als u nietoplosbare hechtingen hebt gekregen, brengt uw arts u daarvan op de hoogte en voorziet hij voor u
een controle-afspraak.

Zorgen na de ingreep

Pijn en zwelling
De lokale verdoving is na een 4-tal uren uitgewerkt. Zorg dat u voor die tijd een pijnstiller heeft
ingenomen. Meestal volstaat Ibuprofen in afwisseling met Paracetamol.
Door de ingreep kan de wang opzwellen. Deze zwelling neemt de eerste 48u toe. Nadien zal deze
over verloop van een week tijd geleidelijk aan wegtrekken. Soms kan blauwige verkleuring van de
huid simultaan optreden, dewelke dan vervolgens geel wordt. We adviseren de geopereerde regio
te koelen door uitwendige ijsapplicatie de eerste 6 tot 8u. Dit om de zwelling zoveel als mogelijk te
beperken. Het ijs hoeft niet continu aangelegd te worden, maar à ratio van 20 minuten per uur.

Poetsen en spoelen
De dag van de ingreep worden de tanden best niet meer gepoetst of gespoeld. De dag na de
ingreep is het raadzaam de tanden opnieuw goed te poetsen en kan na het poetsen aanvullend
gespoeld worden met een mondspoelmiddel. Na een week tot 10 dagen mag met het
mondspoelmiddel gestopt worden.

Eten en drinken
De dag zelf is het tegenaangewezen warm voedsel in te nemen: dit kan zorgen voor bloeding en
meer zwelling. De dag na de ingreep kan opnieuw warm gegeten en gedronken worden.
Roken is nadelig voor de wondgenezing en wordt best vermeden tot 5 dagen na de ingreep.

Bloedverlies uit de neus
Het is mogelijk dat uw neus lichtjes bloedt de eerste uren. Om de wonde zo goed mogelijk te laten
genezen is het heel belangrijk géén druk uit te oefenen op de wonde. U mag dus uw neus niet
snuiten, niet blazen, persen en bukken de eerste 2 weken na de ingreep.

Contact

Neem contact op met onze afdeling als u een van volgende klachten hebt:
- de bloeding stopt niet
- u maakt koorts van 38,5°C of meer
- de pijn of zwelling wordt na 4-5 dagen niet minder, maar neemt toe
- u heeft een toenemend vol gevoel onder de ogen of een drukkend gevoel in de
wang
- u merkt viezigheid op uit de neus
- er komt lucht of vloeistof vanuit de mond in de neus terecht

