
Vejledning efter paradentose behandling

Målet med paradentose behandling er at stoppe tandkødsbetændelse ved at rense og fjerne de 
bakterier som sidder i tandkødslommerne. Betændelsen kan på længere sigt medføre at knoglen som
bærer tanden langsomt svinder bort og tænderne dermed løsnes og må da trækkes ud.

Vær venligst opmærksom på følgende efter paradentose behandling:

Straks efter behandling:
      * Du må kun drikke så længe du mærker bedøvelsen, derefter kan du atter spise normalt.
      * Du kan godt synke mundvand (også selvom der er lidt blødning og læberne fortsat er lidt 

bedøvede).
      * Efter behandling er det vigtigt at du tager en helt ny tandbørste i brug.
      * Køb hurtigst muligt den ordinerede medicin fra tandlægen og begynd straks med at indtage 

den efter anvisningen

De første dage efter behandling:
      * Du kan godt opleve smerter eller ubehag i tænderne, hævelser i ansigtet samt blødning når

du børster tænder.
      * Undgå mest mugligt mælkeprodukter et par dage efter, det fremmer helings processen.
      * God mund hygiejne er yderst vigtig, især efter paradentose behandlingen. Følg tandlægens 

råd nøje (speciel tandbørste - tandpasta - tandrenser – mundskylvæske og andre praktiske 
informationer).

      * Har du fået ordineret antibiotika af tandlægen, bør du tage hele portionen efter tandlægens
anvisning.

      * Smertestillende må du også gerne tage efter behov, (men husk du må  ikke overskride den 
anbefalede daglige dosis). Tandlægen kan også foreslå at du evt. køber suplerende 
medicin for at støtte tarmfloraen f.eks. Normaflore, Protexin, Lactiv. 

      * Oplever du problemer med din nye medicin, bedes du hurtigst muligt kontakte tandlægen.
      * Alkohol bør ikke tages mens du er ordineret antibiotika.
      * Er du blevet syet i munden og tråden ikke falder ud af sig selv, kan du kontakte tandlægen

og få den fjernet (normalt bruges der tråd som falder ud af sig selv efter nogle dage.

Husk på sigt:
      * Når betændelsen er væk kan gummen trække sig lidt tilbage ved tandhalsen, dette kan 

medføre ubehag eller smerte i tanden. Hvis det ikke går over af sig selv bør du konsultere  
tandlægen evt. din egen tandlæge.

      * Det er meget vigtigt at du børster dine tænder, også mellemrummene mellem tænderne, 
grundigt med den rigtige teknik så du bevarer tændernes sunde tilstand efter endt behandling

      * Husk at møde til kontrol samt tandrensning flere gange årligt efter tandlægens råd

Har du yderligere spørgsmål kan du konsultere med egen tandlæge   


