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Sebészi fogeltávolítás 

Sebészi fogeltávolításra szükség lehet: ínyszél alá tört fogak esetén, korábbi fogeltávolítás során bent maradt 

gyökérmaradvány esetén, nagy görbülettel rendelkező gyökerek esetén, továbbá ha a fog összecsontosodott a fogmederrel.   

Műtét 

A műtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. A beavatkozás során az eltávolítandó fog felett az ínyen metszést ejtünk, és 

leválasztjuk a csontról. Ezt követően sebészi fúróval a szükséges mennyiségű csontot eltávolítjuk a fog körül, majd a fogat 

egy vagy több darabban eltávolítjuk. Ezután az ínyt varratokkal egyesítjük. Varratszedés 7-10 nap múlva esedékes. 

A műtét következményei 

A műtétet követően arcduzzanat, szájnyitási- nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezhet, ezek a panaszok 

3-4 nap alatt fokozatosan megszűnnek.  

Lehetséges szövődmények 

a, Az érzéstelenítés lehetőségei, veszélyei 

A helyi érzéstelenítéssel járó szövődmények előfordulása nem gyakori, azonban előfordulhat: 

arcidegbénulás, vérömleny, szájzár, injekciós tályog, vértelen folt az arcon, kettős látás, idegsérülés.  

b, Általános műtéti kockázat 

Az orvosi beavatkozások kockázatát a szervezet állapota (pl. fertőzés vagy tumor következtében legyengülés) és az 

alapbetegségek (cukorbetegség, szívelégtelenség, véralvadási zavar, allergia) befolyásolják. A véralvadást befolyásoló 

gyógyszerek használata megnövelheti a műtétet követő utóvérzés rizikóját. 

c) Ritkán előforduló mellékhatások és szövődmények a műtét után 

Minden műtéti beavatkozást követően felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási zavarok, gyulladásos panaszok, a 

gyakorlatban azonban nem kell további szövődményektől tartani. 

A felső állcsonton végzett fogeltávolítások során esetenként előfordul, hogy a fogak gyökerei benyúlnak az arcüregbe. 

Ilyen esetben a fogeltávolítást követően az arcüreg megnyílhat a szájüreg felé, esetleg fog vagy gyökérdarabok 

kerülhetnek az arcüregbe. Az arcüregbe kerülő idegentesteket mihamarabb el kell távolítani, a megnyílt arcüreget pedig 

műtétileg kell zárni. Tüsszentés kerülendő, orrfújás ilyen esetben 6 hétig szigorúan tilos. Sikertelen zárás esetén krónikus 

arcüreggyulladás és az arc-, és szájüreget összekötő sipoly alakulhat ki. Ennek rendezésére újabb műtétre lehet szükség. 

Ritka szövődménynek számít a felső vagy alsó állcsont törése, mely műtétileg vagy konzervatív úton eredményesen 

kezelhető. Előfordulhat a szomszédos fogak sérülése is. 

Az alsó fogak gyökerei - főként mélyen fekvő fogak esetében - az alsó állcsontban haladó ideg csatornájához igen közel 

eshetnek, így az ideg sérülése az esetek egy részében nem kerülhető el. Ez átmeneti, ritkán maradandó érzéskiesést, 

zsibbadást okozhat az alsó ajak azonos oldalán. Az ajak mozgásai nem károsodnak. 

Ritka szövődmény az alsó állcsont belső felszíne mellett haladó - a nyelvet beidegző - ideg sérülése, mely bekövetkezhet 

az érzéstelenítés végzése során, de sérülhet a műtét kapcsán is. Ekkor átmeneti vagy tartós zsibbadás, érzés-ízérzés 

kiesés jelentkezhet az érintett nyelvfélen.  
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MŰTÉTI BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 Név:  ...................................................................................................................  

 Születési idő / TAJ szám:  ...........................................................................  

A műtét:  ........................................................................................................................................................................................  

A beteg kérdései 

Amennyiben a betegtájékoztató elolvasása és az orvosával, a műtéttel kapcsolatos megbeszélés és felvilágosítás 

után kérdése, kétsége maradt, kérjük, jelezze ezt írásban, itt: 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Az orvos megjegyzései 

(a beteg egyéni műtéti kockázata; szövődmények, veszélyek; a műtét elmaradásának lehetséges következményei) 

 ..............................................................................................................................................................................................................................  

Beleegyező nyilatkozat 

A kezelő (műtétet végző) orvosom, Dr. Gyöngyösi Marcell a betegségemről, a tervezett 

műtétről, annak kockázatairól és a lehetséges szövődményekről mindenre kiterjedően, 

kielégítően tájékoztatott. A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató és 

feltett kérdést. Kijelentem, hogy elolvastam és maradéktalanul megértettem, úgy az írásbeli 

betegtájékoztató mint a szóbeli felvilágosítás tartalmát és kijelentem, hogy a műtéti 

beavatkozással kapcsolatban további kérdésem nincs. Elegendő gondolkodási és mérlegelési idő 

után kérem, hogy a felajánlott műtétet rajtam az orvos végezze el. 

Tatabánya, …..............év....................hó...........nap 

  .......................................................  .......................................................  

 orvos aláírása beteg aláírása 


