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Eftervård tandborttagning 

Efter att en tand eller flera har tagits bort finns det några saker som du bör tänka på. 

Ytterst få drabbas av komplikationer som inte går att avhjälpa själv. Blir du osäker eller om det inte 

känns som det ska kan du alltid höra av dig till oss så kan vi göra en bedömning. 

• Undvik att skölja munnen. Sköljning gör att läkningen/blödningen tar längre tid  

• Undvik att äta innan bedövningen släppt. Vänta i minst en timme.  

• Undvik att röka/snusa i minst 72 timmar efter behandling. 

• Borsta inte direkt på området där tanden suttit under den första tiden. Övriga delar kan du 
borsta som vanligt.  

• Undvik att röra vid eller peta runt området där tanden suttit även om det känns som om 
något har fastnat där. 

• Såret tar normalt 2-3 veckor att läka helt, men kan även dröja längre så, det är väldigt 
individuellt. Så länge det inte är utläkt så undvik irritation genom borstning eller att röra 
området. 

 

Vanliga känningar efter ett ingrepp 

Blödning  
Såret blöder nästan alltid lite efter behandlingen. Det är helt normalt och normalt ingenting att oroa 
sig över. Om det dröjer innan blödningen upphör bör du använda de kompresser som du fått med dig 
från oss. Fukta dem lätt i lite ljummet vatten och bit ihop på kompressen i minst 15 minuter. 
Svullnad  
Det händer att sårområdet svullnar upp mer eller mindre. En följd är att det kan bli lite svårare än 
vanligt att gapa. Svullnaden lägger sig efter ett tag och gapsvårigheter går efter hand tillbaka helt. 
Värk  
Det kan hända att du känner dig öm och att det värker i munnen i ett par dagar. Värken ska minska 
efterhand. Du kan vid behov lindra den med värktabletter, men inte mer än ordinerat eller vad som 
står på förpackningen. 
 
Kontakta oss: 
 

• Om blödningen inte stoppar eller om blödningen börjar igen efter ett tag.  

• Om svullnad och gapsvårigheter inte minskar.  

• Om du får svårigheter att svälja eller dricka.  

• Om värken inte avtar.  

• Om du får feber. 
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