
Casus QuickSleeper 

 
 

Korte beschrijving indicatie en geplande behandeling 

Indicatie: Ernstig parodontaal verval bij de 37 en 47 die als pijler dienen voor een frame. 
Behandelplan: Initiële behandeling van de gehele mond met de 47 en 37 onder verdoving. 
Auteur: Monique de Boer, mondhygiënist. 

Casus beschrijving 

Ik heb in het 4e en 3e kwadrant met de QuickSleeper de 37 en 47 tegelijkertijd verdoofd en de gehele 
mond initieel gereinigd.  In het onderfront en bovenkaak was het parodontaal verval niet ernstig, dus dat 
heb ik zonder verdoving handmatig kunnen reinigen. 

Reactie van de patiënt 

Zij voelde opluchting dat het verdoofd kon worden zonder te prik te voelen 
Zij was blij dat het gereinigd kon worden zonder pijn te voelen en zij was heel blij dat zij geen verdoving 
voelde in het keel/tonggebied, zodat zij niet het gevoel kreeg dat zij stikte waardoor de paniekaanval 
uitbleef. Dit gaf haar weer meer vertrouwen, waardoor zij elke drie maanden nu haar mond laat reinigen.  

Details verdoving 

Techniek 

Osteocentraal 

Naald 

Gele naald ( 16mm, 27G ). 

Vloeistof en vasoconstrictie 

Ultracaïne DS. 

Hoeveelheid 

1 carpule per kwadrant. 

Insteekpositie 

Mesiaal 37, mesiaal 47 loodrecht op de kaak. 

Overwegingen QuickSleeper techniek 

Deze mevrouw is verwezen naar mij i.v.m. een ernstige stoornis met stikangst tijdens mandibulair blok en 
ernstige angst voor pijn en prikken. Daarnaast geeft mevrouw geen grenzen aan en laat alles over zich 
heen komen, met als gevolg dat er trauma is ontstaan op het reinigen van de mond voornamelijk bij de 
37 en 47. Dit heeft als resultaat gegeven dat deze molaren in de loop van de tijd parodontaal ernstig 
verslechterd zijn, omdat zij (na een aantal keer pijn en angst te hebben geleden), gestopt was met het 
bezoeken van de mondhygiënist. Om het frame te kunnen behouden was het was belang de parodontale 
situatie te verbeteren. 
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