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Vælg farveTil patienter og pårørende

Denne patientinformation henvender sig til patienter, der skal have foretaget en hjerteklapoperation.
Du kan læse lidt om, hvorfor du skal undersøges på Kæbekirurgisk ambulatorium, hvordan det foregår,
og hvordan du skal forholde dig bagefter.
 
Formål:
Formålet er at undersøge for mulig betændelsestilstand i tænder/kæben og fjerne den.
 
Hvorfor skal man til tandlæge?
Det er vigtigt at få undersøgt tænder, mund og kæber før operationen af din hjerteklap. Det er for at
forebygge komplikationer i forbindelse med operationen.
Betændelse i munden kan via blodet føres til hjerteklapperne, så disse også bliver betændte. Dette kan
betyde, at en ny hjerteklap kan blive ødelagt.
Har du dårlige tænder, kan det derfor være nødvendigt at fjerne disse, inden du skal opereres. Denne
undersøgelse gælder også, hvis du har tandprotese.
 
Undersøgelse:
Undersøgelsen varer ca. 15-30 minutter.
Ved undersøgelsen får du taget røntgenbilleder af dine tænder.
Derefter vil tandlægen undersøge, om der er behov for behandling. Hvis dette er tilfældet, gøres det
evt. senere samme dag, eller du får en ny behandlingstid.
Det er vigtigt, du medbringer en opdateret liste, på den medicin du får.
 
Behandlingsforløb:
Ved selve behandlingen fjernes de dårlige tænder, som udgør en mulig infektionskilde.
Det kan være nødvendigt med en mindre operation, som foregår i lokalbedøvelse.
Ca. 1 time før behandlingen skal du have penicillin, som udleveres ved forundersøgelsen.
Du skal ikke være fastende før behandlingen.
 
Du får tilbudt noget smertestillende medicin, og ved behov en beroligende tablet.
Har du fået beroligende medicin, skal du ledsages fra du indtager medicinen, og du kan ikke selv køre til
og fra afdelingen.
Er du i behandling med blodfortyndende medicin, aftaler du ved forundersøgelsen med tandlægen,
hvordan du skal forholde dig hertil.
 
Du vil få yderligere information om, hvordan du skal forholde dig efter behandlingen i forhold til bl.a.
mundhygiejne, kost, smerter mm., og du kan læse mere i nedenstående:
• Fjernelse af tænder  
• Klorhexidinvejledning 
• Rygning og alkohol i forbindelse med operation 
Efter behandling meldes du klar til hjerteoperationen fra Kæbekirurgisk ambulatorium.

https://sydvestjysksygehus.dk/media/tddlrjle/fjernelse-af-t%C3%A6nder.pdf
https://sydvestjysksygehus.dk/media/hc0py4oa/klorhexidinvejledning.pdf
https://sydvestjysksygehus.dk/media/k1dpslxu/rygning-og-alkohol-i-forbindelse-med-operation.pdf
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Kontrol:
Hvis tandlægen skønner, det er nødvendigt, får du en tid til kontrol og evt. trådfjernelse i Kæbekirurgisk
ambulatorium. Ellers foretages kontrollen og evt. trådfjernelse hos din egen tandlæge. Efter
hjerteoperationen er det vigtigt fortsat at gå regelmæssig til tandlæge for at forebygge infektion
omkring tænderne, idet det kan få indflydelse på dine hjerteklapper.
 
Økonomisk erstatning:
Hvis din behandling medfører behov for erstatning af de tænder, du har fået fjernet, yder sygehuset
økonomisk støtte til den billigste fagligt forsvarlige løsning svarende til en del- eller helprotese.
Du vælger selv din tandlæge/tandtekniker, som sender prisoverslag til Kæbekirurgisk ambulatorium
med henblik på endelig godkendelse af prisen/behandlingen, inden denne påbegyndes.
 
Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kæbekirurgisk ambulatorium på telefon 7918 2145.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Kæbekirurgisk afsnit
 


