
VISSZAMARADT, BETÖRT FOGGYÖKEREK ELTÁVOLÍTÁSA

A MŰTÉT JAVALLATAI
A betört foggyökér eltávolítására akkor lehet szükség, ha panaszt okoz, vagy 
ha implantálni készülünk a hiányzó fog helyére, vagy ha hídpótlast készítünk, 
és nem szeretnénk megkockáztatni, hogy később emiatt esetleg a hidat kelljen 
eltávolítani.

A KEZELÉS MENETE
A foggyökér eltávolításának menetét a gyökér elhelyezkedése, valamint  
a gyökér roncsolódásának foka befolyásolja. Helyi érzéstelenítésben lebeny- 
képzéssel, vagy anélkül, fogóval, emelővel, szükség esetén a gyökér körüli 
csont eltávolításával történik a beavatkozás. Ezután a sebet óvatosan kikapar-
juk, ügyelve a környező képletek épségére. A sebet nyomótamponnal és/vagy 
varrattal látjuk el.
 
LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK
Helyi duzzanat, fájdalom, szájnyitási korlátozottság, hőemelkedés előfordulhat.
A felső állcsonton végzett foghúzások során esetenként előfordul, hogy a  
fogak gyökerei benyúlnak az arcüregbe. Ezekben az esetekben a foghúzást 
követően az arcüreg és a szájüreg kommunikál egymással, amely lehetősé-
get ad a baktériumok bejutásának, ezzel gyulladásos folyamatokat eredmé-
nyezhet. A sebet ilyenkor varratokkal kell zárni. Ritka szövődménynek számít 
a felső állcsont törése, mely műtétileg vagy konzervatív úton eredményesen 
kezelhető. Minden műtéti beavatkozást követően felléphetnek utóvérzések, 
sebgyógyulási zavarok, idegsérülés, gyulladásos panaszok. Ha ilyet tapasztal, 
haladéktalanul keresse fel rendelőnket!  A gyakorlatban azonban nem kell  
további szövődményektől tartania.
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MIRE KELL FIGYELJEN A BEAVATKOZÁST KÖVETŐEN?
Az érzéstelenítés hatásának megszűnése után fájdalom, kellemetlen érzés  
jelentkezhet. Ez esetben fájdalomcsillapító tabletta szedése javasolt.

Kérjük, hogy a beavatkozás után az érzéstelenítő hatásának elmúlásáig ne 
étkezzen, folyadékot lehet fogyasztani. Tejet, tejtermékeket, forró, fűszeres, 
magvas ételeket (dió, mogyoró, tökmag, szotyola, müzli) enni, dohányozni, 
szeszes italt fogyasztani 48 órán keresztül nem szabad. Puha ételek fogyasz-
tása javasolt.

A fog eltávolítása után 4–5 órán át a nyál halvány vörös lehet a sebből szivár-
gó vértől. 

Öblögetéssel ne próbálja meg a vérzést megszüntetni, mert ha a véralvadékot 
kimossa a sebből, az újból vérezni kezd. Ha erős vérzést tapasztal, kérjük jöjjön 
vissza a rendelőbe!

A foghúzás után előfordulhat változó mértékben íny-, vagy arcduzzanat, eset-
leg az arcbőr kisebb fokú kékes elszíneződése. A duzzanatot csökkentheti az 
arc hűtésével: borogatással, illetve jegeléssel. A duzzanat a beavatkozást kö-
vető 3-4. napon rendszerint elmúlik. Amennyiben mégsem, kérem jelentkezzen 
a rendelőnkben!

Elképzelhető, hogy szükség lesz antibiotikum és fájdalomcsillapító szedésére. 
Erről a beavatkozás után a kezelőorvos tájékoztatni fogja. Az orvos által felírt 
gyógyszerek szedését, és pontos adagolását be kell tartani, csak így szavatol-
ható a kezelés sikeressége.

Amennyiben a beavatkozás során szükség volt az arcüreg zárására, úgy az 
elkövetkező 6 hétben kerülje az emelést, megerőltető testmozgást, ne hajoljon 
előre! Ez esetben néhány napig szüksége lehet orrnyálkahártya lohasztó orr-
csepp használatára. Ez esetben a tüsszentés, orrfújás 6 hétig tilos! 

Fordítson különös figyelmet a műtétet követően a szájhigiéniára. A fogkefével 
a sebbe nyúlni, illetve a varratokat fogkefével dörzsölni azonban nem szabad. 
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!

Amennyiben varrattal láttuk el a sebet, varratszedés általában egy hét múlva 
esedékes.


