Information inför visdomstandsoperation
Din visdomstand behöver tas bort. Hur går det till?
Att operera bort en visdomstand är en mycket vanlig behandling och går att göra under lokalbedövning. Det kommer inte att kännas något eftersom hela området kommer att vara bedövat
under ingreppet. Det är samma typ av bedövning som vi använder när vi lagar dina tänder.
Operationen i sig är inget stort ingrepp men det kan verka så eftersom vi måste klä in allt i
sterila förpackningar. Det är för din skull vi är noga med hygienen. När vi försäkrat oss om att
bedövningen tagit så kan vi börja. Vi gör ett litet snitt så att vi kan se tanden bättre. Ofta
behöver vi slipa bort lite ben runt tanden för att komma åt. Slipandet kan vibrera lite med det
gör inte ont. Beroende på hur tanden sitter så tar vi sedan ut tanden, ofta genom att dela på den
och det kan då knaka lite. När tanden är ute så sätter vi några stygn för att det ska läka snabbare. Det hål som blivit efter tanden kommer sedan först att täckas med tandkött vilket sker
under de första läkningsveckorna. Under de närmaste månaderna efter ingreppet så växer sedan
ben sakta in för att ersätta hålet som bildats.
Vad bör jag tänka på innan besöket?
Tänk på att äta och dricka ordentligt innan besöket, eftersom du inte ska äta dricka eller skölja
under de första timmarna (ca 2 timmar).
Se också till att du kan ta det lugnt under den första tiden efter ingreppet. Någon direkt fysisk
ansträngning samma dag är uteslutet.
Under den första veckan efter ingreppet är värk och svullnad mycket vanligt. Därför kommer
du att få med dig recept på värktabletter.
Hur lång tid tar det?
Det tar ungefär en timme.
Finns det några risker med detta?
Även fast dessa operationer är en vanlig behandling medför de vissa besvär under den första
veckan efter ingreppet, t.ex. värk och svullnad, begränsad gapförmåga. Vid alla typer av kirurgiska ingrepp finns det risker. En mycket ovanlig, men dock förekommande komplikation är
känselpåverkan. Detta förekommer i några procent av alla visdomstands operationer och
innebär att man får en känselnedsättning av antingen en del av tungan eller underläppen. (Kan
beskriva ungefär som en bedövning som inte helt försvinner) Hur stor risken är beror på hur
nerverna ligger vid din visdomstand. I vissa fall kommer känseln helt tillbaka, men inte alltid.
Det bör understrykas att denna risk är en mycket ovanlig komplikation. Andra risker när det
gäller visdomständer i underkäken är att man efter ingreppet får ilningar från tanden närmast
framför den borttagna tanden. Detta beror på att man fått en blottad rotyta på denna tand och att
rotytan är mer känslig för t.ex. värme och kyla. Dessa besvär avtar med tiden.
Är det något du undrar över så ring eller skriv så återkommer jag så fort jag kan.
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