
PARODONTÁLIS MŰTÉT

A KEZELÉS JAVALLATAI ÉS MENETE
Parodontális műtétre akkor kerül sor, amikor a gyulladásos folyamat annyira  
előrehaladott, hogy konzervatív úton már nem kezelhető a parodontium – 
azaz a fogágy. Ilyenkor a fogak körül az íny lebennyel történő felnyitása, és 
a tasakok tisztítása történik. Bizonyos esetekben plasztikai beavatkozásra, 
szabad ínylebeny átültetésre is szükség lehet. A műtét varratok behelyezésé-
vel zárul. Kérjük étkezzen, mielőtt jön, mert műtét után csak az érzéstelenítő 
hatásának elmúltával lesz legközelebb lehetősége rá! Az eljárás helyi érzéste-
lenítésben történik, és a legmodernebb érzéstelenítő anyagoknak és techni-
káknak köszönhetően általában fájdalommentes. Amennyiben mégis fájdalmat 
érez, kérjük jelezze! Indokolt esetben regeneratív anyag, illetve más műtéti 
segédanyagok (csontpótló, membrán) is felhasználásra kerülhetnek. Ezek költ-
ségei a kezelés mellett térítendők.

A KEZELÉS  LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEI
A műtét után előfordulhat változó mértékben fájdalom, íny- vagy arcduzza-
nat, esetleg az arcbőr kisebb fokú kékes elszíneződése. Ezek a műtétet követő 
néhány napon belül elmúlnak. 

Mint minden műtétnek, ennek is lehet kockázata. Előfordulhat az íny vissza-
húzódása, a fogak érzékenysége. Minimális kockázata lehet ér-ideg képletek 
sérülésének is.

TEENDŐK A MŰTÉTET KÖVETŐEN
Kérjük, hogy a beavatkozás után az érzéstelenítő hatásának elmúlásáig ne 
étkezzen, folyadékot lehet fogyasztani. Tejet, tejtermékeket, magvas ételeket 
(dió, mogyoró, tökmag, szotyola, müzli) enni, dohányozni, szeszes italt fo-
gyasztani 24 órán keresztül nem szabad! Puha ételek fogyasztása javasolt.

A beavatkozást követő kellemetlenségek csökkentése érdekében fontos a 
terület jegelése.  Ennek menete: a jegelni kívánt területen kenje be krémmel 
arcbőrét, majd a tasakos jeget egy rongyba csavarni, tegye 5 percre a jegelni 
kívánt területre. Naponta ötször ismételje meg a műveletet! A műtétet követő 
napon nem szükséges jegelni a terület.
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Elképzelhető, hogy szükség lesz antibiotikum és fájdalomcsillapító szedésére, 
erről a műtét után a kezelőorvos tájékoztatja. Az orvos által felírt gyógyszerek 
szedését és pontos adagolását be kell tartani, csak így szavatolható a kezelés 
sikeressége.

Két hétig a területet csak öblítéssel, vagy puha (sebészi) fogkefével szabad 
tisztítani. Sokkal kisebb a műtét utáni komplikáció veszélye, ha a műtét után is 
tökéletes szájhigiénét tart fenn. A megfelelő szájhigiénia eléréséhez öblítsen 
chlorhexidin tartalmú szájöblítővel naponta kétszer, valamint az orvos által 
javasolt géllel kenje a sebet!

A varratok eltávolítására a beavatkozást követően 7-14 nappal kerül sor.


