Wortelkanaalb
behandelin
ng
Een wortelkanaalbehandeling
Een worteelkanaalbehaandeling (en
ndodontisch
he behandeeling) is bedoeld om een tand of kies
(gebitselem
ment) te beehouden, diee anders waaarschijnlijk verloren zo
ou zijn gegaan. De redeen voor een
kanaalbeh
handeling is meestal een ontsteking van de zenuw of een ontsteking aan de worrtelpunt. Deeze
ontstekinggen kunnen ontstaan als bacteriën
n tot in het wortelkanaa
w
al doordringgen en de weerstand
w
vaan de
tand of kiees niet sterkk genoeg is. De behandeling bestaaat uit het op
psporen, ruiimen, reiniggen en vulleen van
alle wortelkanalen van het gebitsselement. Hoewel
H
het succesperce
s
entage van de behandeeling vrij hoo
og is,
unstig resulttaat niet gegarandeerd
d worden. So
oms kan het nodig zijn dat een reeeds eerder
kan een gu
endodontiisch behand
deld elemen
nt opnieuw behandeld moet wordeen. Ook is h
het mogelijkk dat een
ontstekingg aan de wo
ortelpunt nieet reageert op de behandeling en dat deze op
peratief verw
wijderd moeet
worden (apex-resectie). Na een kkanaalbehandeling kan het elemen
nt verzwaktt zijn en is er kans op brreuk
van het eleement. Het kan daarom
m noodzakeelijk zijn om het elemen
nt na de beh
handeling do
oor de tandarts
te laten veersterken do
oor middel van
v een kro
oon.
Wat te doen bij napijjn?
Helaas kan
n na deze beehandeling een tijdelijkke pijnreactie optreden
n. Soms kan dit zo hevigg zijn dat heet
gebruik vaan een pijnsttiller nodig is. Meestal zal na ongeeveer 48 tot 72 uur de p
pijn weer affnemen.
Wacht dit altijd af en laat de tand
d of kies meet rust.
Kauwen op
p de betrefffende tand of kies zal w
waarschijnlijjk nog enkele weken c.q. gevoelig zijn, dit is
normaal.
nstiller onvo
oldoende verlichting geeft, kunt u ccontact opn
nemen met de praktijk.
Als de pijn
Mogelijke
e complicaties
Gedurende de behandeling kunn
nen complicaties ontstaaan. Voorbeeelden hiervvan zijn:
Het afbrekken van vijlttjes in het w
wortelkanaal, het ontstaaan van perforaties (exxtra openinggen), schadee aan
vullingen, kronen en/oof bruggen, onvindbaree kanalen, het
h opoffereen van tandm
materiaal om toegang ttot de
het gebitselement. Som
ms komt hett voor dat eeen kanaalbeehandeling niet
kanalen tee krijgen en breuk van h
het beooggde resultaat heeft. Hett kan zijn daat het betrefffende elem
ment alsnog getrokken moet wordeen.
Wij doen o
ons uiterstee best om bo
ovengenoem
mde complicaties te vo
oorkomen.
Begroting
De endodo
ontische behandeling iss een complexe en tijdrrovende behandeling. Deze
D
wordtt middels eeen
classificatie ingeschaaald. Aan de hand hiervaan wordt eeen begrotingg gemaakt.
Vragen
Indien u na het lezen van het bovvenstaande vragen heeeft, kan u met ons contact opnemeen.
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