
FOGELTÁVOLÍTÁS – FOGHÚZÁS

MIKOR VAN SZÜKSÉG EGY FOG ELTÁVOLÍTÁSÁRA?
Eltávolíthatunk beteg, fájdalmat okozó, vagy beteg, szubjektív panaszokat 
nem okozó fogakat is. 

A fogeltávolítás indikációja lehet:

–   A fogakból kiinduló akut, vagy krónikus gyulladás, amikor a fogat/fogakat 
gyökérkezeléssel, gyökércsúcs resectióval megmenteni nem lehet..

–   Amikor az előrehaladott fogágybetegség miatt a fogat, fogakat  menthetet-
lennek ítéljük.

–   Traumásan sérült fogak esetében, amikor a gyökér megtartása nem lehetséges.

–   Mély szuvas lézió, vagy pulpitis esetén, ha a gyökérkezelés nem kivitelezhe-
tő megfelelően, illetve a restaurációra alkalmatlan a foggyökér.

–   Sikertelen endodonciai kezelés esetén, amikor további kezelésre már  alkal-
matlan a fog.

–   Ha az áttörésben visszamaradt és számfeletti fogak funkcionálisan, vagy 
esztétikailag nem illeszkednek be a fogazatba.

–   Amikor a  fogszabályozó kezelés, vagy protetikai rehabilitáció esetében egy 
fog a kezelések eredményességét akadályozza.

A KEZELÉS MENETE
A foghúzás helyi érzéstelenítésben történik, és a legmodernebb érzéstelenítő 
anyagoknak és technikáknak köszönhetően általában fájdalommentes.  
A beavatkozás során mindössze enyhe nyomást, feszegetést érezhet.  
Amennyiben mégis fájdalmat érez, kérjük jelezze!

A fogeltávolítás lebenyképzéssel, vagy anélkül, fogóval, emelővel, szükség  
esetén a gyökér körüli csont eltávolításával történik. Ezután a sebet eseten-
ként óvatosan kikaparjuk, ügyelve a környező képletek épségére. A sebet 
nyomótamponnal és/vagy varrattal látjuk el. Varratszedésre általában 1 hét 
elteltével kerül sor.
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LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK
Ha a sebgyógyulás során akár napok elteltével lüktető, éles, folyamatos fájdal-
mat érez, esetleg általános állapota romlik, pl.: belázasodik, kérjük feltétlenül 
keresse fel fogászatunkat!
Mint minden beavatkozásnak, ennek is lehet kockázata. Nagyon ritkán előfor-
dulhat az arcüreg megnyílása, az állcsont törése, ér-, idegképletek sérülése, 
amely vérzést és hosszan tartó zsibbadást okozhat.

MIRE KELL FIGYELJEN A BEAVATKOZÁST KÖVETŐEN?
Az érzéstelenítés hatásának megszűnése után fájdalom, kellemetlen érzés je-
lentkezhet. Ez esetben fájdalomcsillapító tabletta szedése javasolt.

Kérjük, hogy a beavatkozás után az érzéstelenítő hatásának elmúltáig ne ét-
kezzen, 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 fogyasztása 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 foghúzást követő 
3-4. napon rendszerint elmúlik. Amennyiben mégsem, kérem jelentkezzen a 
rendelőnkben!

Elképzelhető, hogy szükség lesz antibiotikum és fájdalomcsillapító szedésére, 
az orvos utasítása szerint.  

Az érintett területet 24 óra elteltével puha sörtéjű fogkefével lehet tisztítani, 
azonban nem szabad a fogkefével a sebbe nyúlni, öblögetni, szívogatni a fog 
helyét. Sokkal kisebb a komplikáció esélye, ha a foghúzás után is tökéletes 
szájhigiénét tart fenn.


