Rotfyllningar är bland det svåraste man har att göra som tandläkare. Samtidigt är det
en bra vedertagen behandling på så sätt att man därigenom räddar tanden så att
den går att behålla för framtiden. 70-80% av rotfyllningarna lyckas.
Efterbesvär
Sedan tanden behandlats kan man uppleva besvär från den. Besvären kan uppträda
ett par timmar till ett par dagar efter besöket och kan bestå av allt från att tanden
känns öm och för hög när man tuggar på den till, i sällsynta fall, värk och svullnad
som kan behöva behandlas med antibiotika.
Mediciner i samband med rotbehandlingar
Skulle tanden göra ont eller vara öm rekommenderas Ipren och Alvedon. För en
bättre effekt rekommenderas man kombinera dessa.

Rotfyllningar
Hur ska jag reagera på eventuella besvär

Vid nedan beskrivna besvär eller tillstånd kontakta kliniken för konsultation och
fortsatt behandling:
Tanden känns hög efter 24 timmar
Ömhet som efter 7 dagar tilltar i styrka
Tand eller tanddel känns lös eller gått sönder
Temporär fyllning som ramlat ur
Svullnad som tilltar i storlek
Allmäntillståndet påverkat såsom feber eller svårigheter att svälja
Många av dessa besvär är en del av läkningsprocessen och ska successivt klinga av.
Om det skulle visa sig att tanden inte läker efter rotfyllningen eller rotfyllning inte är
möjlig kan behandlingen behöva kompletteras med ett apikalkirurgiskt ingrepp,
alternativt får tanden tas bort.
Efter rotfyllningen
En rotfylld tand blir torrare, sprödare och har också därför lättare för att gå sönder
och därav vikten av en förstärkande behandling efter rotfyllningen.
Oftast rekommenderas behandling med porslinskrona och i vissa fall kan det räcka
med en kompositlagning beroende på tandsubstansförlusten.
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Direkt efter en rotbehandling kan du känna värk och smärta. Denna värk
kan lindras med värktabletter. Men om du får feber och/eller svullnad i
kombination till värk så ska du ta kontakt med din tandläkare.

