
GYÖKÉRCSÚCS-REZEKCIÓ
Az elvégzett klinikai és röntgenvizsgálataink azt igazolták, hogy Önnél a gyö-
kércsúcs körül a csontban gyulladásos folyamat alakult ki. Ez a gyulladásos 
góc távoli szerveket is megbetegíthet, arcduzzanatot okozhat, és fájdalmas, 
gennyező területté válhat. A fog megtartása érdekében úgynevezett gyökér-
csúcs-rezekciót kell végezni, mely beavatkozás során a gyökércsúcs egy  
részét, és a gyulladt szöveteket eltávolítjuk. Ez a beavatkozás csupán kísérlet a 
fog megtartása érdekében, az eredmény teljes biztonsággal nem garantálható.

A MŰTÉT MENETE
A műtét előtt lehetőleg étkezzen, mert azt követően az érzéstelenítő hatásá-
nak elmúlásáig  erre nem lesz lehetősége!

Helyi érzéstelenítésben az ínyen metszést ejtve, a gyökércsúcs felett található 
vékony csontréteget egy lencse nagyságú területen fúró vagy véső segítségé-
vel eltávolítjuk. Ezt követően végezzük el a rezekciót: a gyökércsúcs, valamint 
a körülötte elhelyezkedő gyulladásos eredetű szövetek eltávolítását. A műtétet 
megelőzően, illetve a műtét folyamán elkészített gyökértömés zárja le a gyökér- 
csatornát a műtéti felületen. A sebet ezt követően varratokkal egyesítjük. A 
műtétet követően átmeneti arcduzzanat, fájdalom léphet fel. A műtét kapcsán 
keletkezett csontüreg megfelelő regenerációs hajlam mellett a későbbiekben 
teljes értékű csontszövettel telődik.
 
LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEK
A felső frontfogakon végzett gyökércsúcs-rezekció során – anatómiai okok 
miatt – megnyílhat az orrüreg. Hasonló, nem súlyos következmény lehet a kis- 
és nagyőrlők rezekciója alkalmával az arcüreg megnyílása. Az arc- és orrüreg 
megnyílása következtében újabb szövődmények fellépése nagyon ritka.  
Az alsó őrlőfogakon végzett rezekció kapcsán sérülhet az alsó állcsontban 
haladó ideg, ennek eredményeként átmeneti, vagy maradandó érzészavarok 
keletkezhetnek. Minden műtét után felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási 
zavarok, gyulladásos panaszok, a gyakorlatban azonban nem kell további szö-
vődményektől tartani.
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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, amennyiben az arcüreget be kellett zárni,  a varratsze-
désig tilos az orrfújás, cipekedés, hajolgatás! Tüsszenteni is csak nyitott szájjal 
szabad! 

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.


