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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
Csontgyulladás kezelése felmetszéssel (latinul: incisio)
Mi a csontgyulladás?
Az elhalt, esetleg törött fogon keresztül a fertőzés ráterjed a fog gyökerének csúcsára és az azt
övező csontra, és gyulladást eredményez. Ennek eredményeként a fog körüli szövetek
meggyengülnek, kilazul a fog, mozgathatóvá válik, ráharapásra fájdalmas.
A gyulladás következménye láz és duzzanat is lehet. Ekkor már az íny alatti csont is be van
gyulladva. A csontgyulladás következtében felszaporodó genny levezetése (ha nagyon sok
van) csak metszéssel lehetséges.
A metszés menete
A duzzanat területén 0,5-1 cm hosszú metszést ejtünk, hogy a genny kifolyhasson, lehetővé
téve a gyorsabb gyógyulást. Ekkor vérzés is felléphet (a gyulladt terület vérbő). A seb a
véralvadás következtében hamar zárul, ezért néha, hogy a genny még hosszabb ideig
távozhasson drain (géz vagy gumi) csíkot helyez az orvos a nyílásba.
Szövődmények, veszélyek
A metszés vérzést okoz, mely később (5-10 perc) csillapszik. Ismételt jelentkezésekor
forduljon orvoshoz! Ha a gyulladás nem javul, fokozódik a duzzanat vagy visszatér, azonnal
jelentkezzen fogorvosánál! Ha antibiotikumot kell szednie, akkor pontosan tegye azt
legalább 7-10 napig!
Nagyon ritkán, de előfordulhat, hogy metszés során a szike ideget sért. Ekkor az arc/száj egy
része hosszabb ideig, akár 3-6 hónapig is zsibbadhat, érzéketlen lehet! A zsibbadás akár
állandó is lehet!
Beavatkozás elmaradásának kockázatai
A fogeredetű gyulladások jelentős kockázatot jelentenek, lázzal, szájzárral, fájdalommal
járnak és a fog, illetve az állkapocs körüli szövetekre terjedhetnek.
Gyenge immunrendszer (háttérbetegségek) esetén un. „phlegmone” alakulhat ki. Nem
megfelelő kezelés esetén elhúzódó fájdalom, duzzanat, láz miatt munkaképtelenség alakulhat
ki vagy súlyos esetekben akár kórházi kezelésre is szükség lehet
Javasolt életmód otthoni teendők
A sebbe helyezett draint a kezelőorvos távolítja el a következő ellenőrzésen vagy az orvos
utasításának megfelelően otthon kell eltávolítani. Ha véletlenül magától kiesik, nem kel
megijedni nem történik semmi probléma.
Javasolt fogmosás után Corsodyl®/Curasept®-tel történő szájöblítés, napi 2-3 alkalommal,
ez fertőtleníti a szájüreget. Este az összes fogát mossa meg, másnap reggeltől óvatosan a seb
közvetlen környékét is meg kell mosni (a sebbe ne nyúljon bele!), bő fogkrémes habbal.
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