
ÁLLCSONTCISZTA MŰTÉT
Az elvégzett vizsgálatok szerint az Ön állcsontjában ciszta alakult ki, ami  
indikálja annak műtéti eltávolítását. Ciszták többek között elhalt fogak gyökér-
hártyája körül, előtörésükben gátolt fogak gyökere körül, illetve az állcsontokat 
érintő sérüléseket követően kialakuló vérömlenyből keletkezhetnek.

MIÉRT FONTOS ANNAK ELTÁVOLÍTÁSA?
A ciszta folyamatos növekedése által okozott nyomás elpusztítja a csontot, 
valamint átterjedhet a lágyrészekre. Kimozdíthatja a környező fogakat, érint-
heti az arc-,  orrüreget, és egyéb gyulladásos folyamatok okozója lehet.

A KEZELÉS MENETE 
Helyi érzéstelenítésben az ínyen ejtett metszésből kipreparáljuk a cisztát,  
és tokjával együtt eltávolítjuk. A fennmaradó csontüreget saját véralvadékkal, 
csontforgáccsal, szintetikus, csontosodást elősegítő anyaggal töltjük fel.  
A ciszta képződéséért felelős fogat eltávolítjuk, esetleg gyökértömést követő-
en levágjuk a gyökércsúcsot. Némely esetben gézcsíkot helyezünk a sebnyí-
lásba. A sebgyógyulás tartama 8-10 nap. A csontüreg feltelése heteket, hóna-
pokat vehet igénybe.

LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK
Minden műtéti beavatkozást követően felléphetnek utóvérzések, sebgyógyu-
lási zavarok, gyulladásos panaszok, a gyakorlatban azonban nem kell további 
szövődményektől tartani.

A műtéti beavatkozásokat követően előfordulhat a ciszta környékén elhelyez-
kedő erek, idegek sérülése. Szükség lehet szomszédos fogak gyökérkezelé-
sére, eltávolítására. Nagyméretű alsó állcsontciszták eltávolításakor fennáll 
az állkapocsban haladó ideg sérülésének lehetősége, melyet a ciszta gyakran 
oldalra nyom. Tünetként az azonos oldali alsó ajakfél átmeneti, vagy tartós 
zsibbadása jelentkezhet, de az ajakmozgások nem károsodnak. Ha a csont- 
állomány a ciszta növekedése folytán túlzott mértékben elpusztul, fennáll  
az állcsonttörés veszélye, mely létrejöhet a műtét során, vagy az azt követő 
napokban, hetekben.
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MIRE KELL FIGYELJEN A BEAVATKOZÁST KÖVETŐEN?
Fontos, hogy az érzéstelenítő hatásának elmúlásáig – nyelési, esetleges érzé-
ketlenségből adódó harapási problémák miatt – ne egyen és igyon!

A műtétet követően 1–2 napig javasolt az arc hűtése hűtőzselével. A hűtés napi 
4–5 alkalommal, legalább 5 percig történjen. Vigyázzon, mert az arc túlhűtése  
egyéb problémákat,  nem megfelelő eszköz alkalmazásával a bőrön akár fagyási  
sérüléseket is okozhat!

A tejtermékek fogyasztását a varratszedésig kerülni kell! 

Lehetőleg könnyen megrágható ételeket fogyasszon! 

A fogmosást végezheti a megszokottak szerint, de a varratot ne dörzsölje!

Naponta kétszer a fogmosást követően öblögessen Curasept ADS 220 oldat-
tal! Az oldatot töményen használja, öblögessen vele legalább 1 percig, majd 
azt követően ne öblítse ki a száját!

Varratszedés általában 1 hét múlva történik, ritkább esetben azonban 2 hét is 
lehet.


