Fogászati kezelés
Ebben a segédanyagban az alábbi témák szerepelnek:
 Fogászati ellenőrzés, megelőző célú vizsgálatok
 Az íny állapota
 Fogászati kezelés: tömés, húzás, fogkő eltávolítás stb.
 Fogászati kezelés altatásban
 Jelentkezés, időpontkérés

A fogászati ellenőrzés, megelőzés célú vizsgálat
A fogászaton a fogaink állapotát ellenőrzik. Erre félévenkénti
rendszerességgel szükség van, tehát félévenként/évenként el kell
mennünk a fogorvoshoz.
Az ellenőrzésen a fogorvos beültet a fogorvosi székbe.
Nagyra nyitjuk a szánkat, hogy az orvos megvizsgálhassa a fogainkat.

Ha egészségesek a fogaink, akkor nem kell kezelni. Fél év múlva ismét menjünk el
ellenőrzésre.
Ha a fogorvos beteg fogat talál a szánkban, akkor azt kezelni kell.
A fogkőlerakódás az ínyünket teszi tönkre. A fogkőlerakódás azt jelenti, hogy fogköves a
fogsorunk: ez egy kemény lepedék, amely a fog és az íny találkozásánál rakódik a
fogainkra. A fogorvos eltávolítja a fogkövet a fogsorunkról, így egészséges marad az
ínyünk.

A fogszuvasodás azt jeleni, hogy a fogunkat fognyüvő mikroorganizmusok
megrongálták, emiatt kilukadtak a fogaink. Ilyenkor a fogorvos egy pici fúróval
kitisztítja a lyukat, majd betömi, hogy ne romoljon tovább.

A fogideggyulladás azt jelenti, hogy a fogunkon már olyan nagy lyuk keletkezett, hogy
elérte a fogideget, ami fájdalommal jelzi, hogy a fogunkat kezeltetni kell. Sokszor ez az
ideg be is gyulladhat. Ilyenkor gyökérkezelésre van szükség, ez azt jelenti, hogy elölik a
fogunkban lévő ideget. Ezzel elmúlik a fájdalom, de fogunk már sosem lesz teljesen ép,
viszont nem fog fájni és tudunk vele rágni.

Ha már annyira elhanyagoltuk a fogszuvasodást, hogy nem lehet a gyulladást kezelni,
akkor foghúzásra kerülhet sor. A foghúzást fájdalommentesen, érzéstelenítés mellett
tudják elvégezni, így attól sem kell félnünk.
Ha fáj a fogunk, és kívülről nem látja a fogorvos, hogy mi lehet a baja, akkor fogröntgent
készítenek a fogsorunkról. A fogröntgen egy fotó, amin belülről látszanak a fogak,
foggyökerek, és az állkapocscsont állapota.

Az altatásos fogászati kezelés
A fogorvos mindent elkövet, hogy ne legyen kellemetlen a fogászati kezelés. Megesik,
hogy némelyik kezelés mégis kellemetlen, vagy fájdalmas lehet. Ha tartunk tőle, hogy a
kezelés fájni fog, kérhetünk altatást.

Altatás közben nem érzünk fájdalmat.
Ha nagyobb beavatkozásra van szükség,
például gyökérkezelésre, fogpótlásra, akkor a
fogorvos ad egy új időpontot, amikorra vissza
kell mennünk.
A szükséges beavatkozásnál kis
mennyiségű
altatógázt
lélegeztetnek be velünk.
Ha
beleegyezünk,
akkor
injekció
formájában
is
adagolnak altatót a véráramba.
Ez azt jelenti, hogy egy kis
csövön keresztül gyógyszert adnak a karunkba, hogy elaludjunk.
Mivel ez a beavatkozás hosszabb ideig tart, emiatt végig altatásban
maradunk. Amikor a kezelést elvégezték, akkor felébresztenek.
Ez már komolyabb orvosi beavatkozásnak számít, ezért az altatás előtt alaposan ki kell
vizsgáltatnunk a szervezetünket, például a szívet, a tüdőt, az erek állapotát, és
laboratóriumi vizsgálatra is el kell menünk.
Ezekhez, a vizsgálatokhoz beutalót kell kérni a háziorvosunktól
 laborvizsgálatra – vérvételre és vizeletvizsgálatra;
 mellkasröntgenre – tüdőnk állapotáról fotót készítenek;
 EKG-ra – szívünk állapotát vizsgálják.
Az elkészült leletekkel vissza kell mennünk a megadott időpontban a fogorvoshoz, hogy
elvégezze az altatást és a fogkezelést. Ha elvégezte a fogorvos a beavatkozást, akkor a
fogászati osztályon egy időre még lefektetnek, amíg az altatás hatása elmúlik. Ha reggel
volt az altatás, akkor délután mehetünk haza.

Jelentkezés altatásos fogászati ellenőrzésre
1. Telefonon időpontot kell kérnünk Dr. Fülöp Emese főorvosnőnél a 0620-825-9560–es
telefonszámon.
2. A megadott időpontban el kell mennünk a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi
Kar, Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikájára a 1085 Budapest, Mária u.
52. címre.

3. A földszinti betegfelvételen személyi igazolványunkkal, lakcímbejelentő kártyánkkal,
és a TAJ kártyánkkal be kell jelentkezni.

4. Ezután a második emeleti váróteremben kell várakoznunk, amíg be nem szólítanak
minket a rendelőbe.

Fontos!

Altatásos fogászati kezelést csak éhgyomorra végeznek el. Ez azt jelenti, hogy nem
szabad ennünk és innunk aznap reggel, amikor altatásban végzett kezelés céljából
megyünk a fogorvoshoz.
Gondnokság alatt álló személynek az altatásához a gondnoka által aláírt beleegyező
nyilatkozatra van szükség.

