
Informatie van uw tandarts

Rubberdam



Rubberdam 
Wanneer en waarom de tandarts dit gebruikt.

Een rubberdam, ook wel cofferdam genoemd, is een 
rubberen lapje dat in de tandheelkunde regelmatig 
gebruikt wordt. De tand of kies wordt met de  
rubberdam geïsoleerd van de rest van de mondhol-
te wat vele voordelen biedt tijdens de behandeling.

Deze behandelwijze houdt het werkterrein niet 
alleen droog, maar ook schoon en vrij van bacteriën. 
Dit is heel belangrijk en nuttig bij de volgende behan-
delingen:

• Wortelkanaalbehandelingen;
•  Behandeling van gaatjes met gebruik van vocht/

speeksel-gevoelige vulmaterialen zoals witte  
vullingen;

•  Bleken van tanden om het tandvlees te  
beschermen;

•  Verwijderen van amalgaam/zilveren vullingen.
•  Bij het aanbrengen van een laklaagje (sealant) ter 

bescherming van de tand of kies bij kinderen.

Rubberdam



Bij het gebruik van een rubberdam
wordt u tevens beschermd tegen 
het inslikken van kleine materialen,
vloeistoffen, restjes lijm en 
vulmaterialen.

Tegenwoordig is het de medische,
professionele standaard om een
rubberdam te gebruiken tijdens
wortelkanaalhandelingen en bij 
het gebruik van witte vulmaterialen.
 
De rubberdam wordt dusdanig 
geplaatst dat u zowel door de neus
als door de mond kunt ademen.
 
De tandarts maakt gebruik van 
non-latex materiaal die veilig zijn in 
gebruik.

De voordelen van rubberdam
•  Het geeft bescherming tegen het 

doorslikken van kleine materialen, 
medicamenten en vloeistoffen.

•  De tandarts behandelt in een 
schoon behandelgebied.

•  De rubberdam beschermt de tong, 
de wangen en het tandvlees.

•  De tandarts heeft beter zicht op 
de behandeling.

•  De tong kan de werkplek niet 
blokkeren.

•  Doordat het werkterrein droog 
blijft, kunnen witte vulmaterialen 
beter hechten.

•  Minder napijn door efficiëntere 
en effectievere behandeling.

Voordelen



De behandeling
Het aanbrengen van een rubberdam duurt slechts  
enkele minuten. De tandarts plaatst een klemmetje om 
de kies en trekt hier de rubberdam overheen. Er wordt 
een ovaal gaatje in de rubberdam gemaakt op de plek 
van de te behandelen tand of kies. De naastliggende 
tanden of kiezen blijven beschermd onder de rubber-
dam. De klem kan in het begin even gevoelig aanvoelen 
op het tandvlees, maar dat gevoel verdwijnt snel.
 
 

Heeft u na het lezen van de informatie nog  
vragen? Vraag het uw tandarts of mondhygiënist.


