
SCULPTIO
SEBÉSZI FOGELTÁVOLÍTÁS



TÉMAKÖRÖK

• Sculptio definíciója

• Sebészi fogeltávolítás, impaktált
bölcsességfogak sebészi 
eltávolításának indikációi, 
kontraindikációi, lépései

• Szövődmények

• Fogelőtörési zavarok

• Nevezéktan

• Dentitio difficilis, impactio, retentio

• Etiológia

• Klasszifikáció

• Áttörésben visszamaradt fogak által 
okozott betegségek

• Vizsgálatának szempontjai



SCULPTIO

• Vésés

• A  processus alveolaris műtéti 
feltárása

• Kemény szövet eltávolítása kemény 
szövetből

• Sculptio sebészi 
fogeltávolítás!!!!!!!



SCULPTIO INDIKÁCIÓI

• Számfeletti fogak

• Visszamaradt foggyökerek: rad. rel. 

• Beletört foggyökerek: extractiók
szövődményei

• Retineált, impactalt fogak: 
leggyakrabban bölcsességfogak, 
szemfogak, premolárisok

• Nehéznek ígérkező extractio

• -kiterjedt carieses folyamat

• -speciális anatómiai viszonyok: 
gyökerek száma, alakja, 
hypercementosis, ankylosis, sinus 
maxillaris vagy a canalis
mandibulae közelsége

• Odontogén daganatok: odontoma

• Benignus daganatok: osteoma



SEBÉSZI FOGELTÁVOLÍTÁS

• Fogóval, emelővel megkezdett 
beavatkozás eredménytelensége
esetén

• Előre tervezetten ha a biztonságos 
eltávolításhoz nagyobb feltárás 
szükséges

• Ha extractió esetén olyan nagy erőt 
kellene alkalmazni, ami szövődmény 
veszélyét hordozza magában 
(csonttörés)

• Rövid korona, súlyos fokú attritio

• Hypercementosis

• Széles „bunkós” gyökér, szétálló, 
görbe gyökerek

• Destruált corona- kiterjedt caries

• Visszamaradt foggyökér, letört 
foggyökér, gyökérfragmentum 
„spicc”



SEBÉSZI FOGELTÁVOLÍTÁS

• Ellenjavanlatok megegyeznek a fogeltávolítás ellenjavallataival

• Kevésbé traumás

• Kis feltárás, vestibuláris csont eltávolítsa fúróval

• Többgyökerű fogak esetén a gyökerek szétválasztása-disszekciója

• Emelők használata

• varrat



IMPACTÁLT FOGAK SEBÉSZI ELTÁVOLÍTÁSA 
INDIKÁCIÓK

• PROFILAKTIKUS

• Góc

• Fogszabályozási okból

• ITN-ben történő szájsebészeti 
beavatkozás

• TERÁPIÁS

• Pericoronitis, dentális eredetű gyulladások 
(abscessus, phlegmone-ABSZOLÚT)

• Caries/pulpitis

• Periapicalis gyulladás

• Parodontális gyulladás

• Destruált korona

• Szomszédos fogon caries/resorptio

• Fájdalom oka a bölcsességfog

• Pathológiás elváltozás (ciszta, daganat)

• Elongáció



IMPACTALT FOGAK SEBÉSZI ELTÁVOLÍTÁSA-
KONTRAINDIKÁCIÓK

• ÁLTALÁNOS- megegyezik a fogeltávolítás ellenjavallataival

• életkor (sebgyógyulási zavar, állcsont fractura)

• szisztémás betegségek: vérképzőszervi betegségek (leukaemia, agranulocytosis), 
immunszuppresszív kezelés, kemo-sugárterápia

• állcsontokat érintő sugárterápia

• coronariathrombosis, AMI után közvetlenül

• coagulopathia (előkészítés!!)

• biszfoszfonát terápia (osteoporosis, bizonyos daganatos betegségek)

• szájüregi fekélyes léziók

Mérlegelés! Milyen kockázattal jár, ha eltávolítjuk a fogat, milyen 
kockázattal jár, ha nem távolítjuk el a fogat az adott beteg esetén?



IMPACTALT FOGAK SEBÉSZI ELTÁVOLÍTÁSA-
KONTRAINDIKÁCIÓK

• „Helyi” tényezők

• ABSZOLÚT

• Ha a bölcsességfog spontán/fogszabályozó kezelés eredményeként 
elrendeződése várható a fogívben

• Mélyen impactalt fog műtéti eltávolítása nagy rizikóval jár (általános 
állapot/anatómiai elhelyezkedés/n. alv. Inf.)

• Instrumentális vagy /és szakmai jártasság hiánya

• RELATÍV

• Akut gyulladásos stádiumban lévő fog (pl pericoronitis)

Mérlegelés! Milyen kockázattal jár, ha eltávolítjuk a fogat, milyen 
kockázattal jár, ha nem távolítjuk el a fogat az adott beteg esetén?



IMPACTALT FOGAK SEBÉSZI 
ELTÁVOLÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

• Öblögetés klórhexidin tartalmú 
oldattal

• Érzéstelenítés

• Lemosás, izolálás

• Incisio, Megfelelő lebeny képzése

• Csonteltávolítás 

• Fog darabolása/disszekciója

• Fog eltávolítása

• Debridement és sebzárás



INCISIO, LEBENYKÉPZÉS

• Teljes vastagságú, mucoperiosteális lebeny

• Számos lebenyforma- segédmetszés nélküli, segédmetszéssel készített

• Ínyszéli, L alakú, trapéz alakú

• KÖVETELMÉNYEK:

• Műtéti terület átláthatósága, csontfúrás biztonsága

• Könnyű eltarthatóság sebkampó segítségével

• Sebszélek szoros egyesítésének lehetősége (csontos alap!), szomszédos 
fogak parodontiumának védelme



CSONT ELTÁVOLÍTÁSA

• Vésők használatát felváltotta a sebészi fúrók alkalmazása

• Autoklávozható sebészi kézidarabok (egyenes darab), sebészi mikromotor

• Kemény acél, vídia gömb- és fissura fúrók

• Hűtőfolyadék, csőrendszer

• Sebészi szívó

• Impactalt fog- a koronát a zománc-cement határig szabaddá kell tenni

• Csont megőrzése! Annyi csontot távolítunk el, hogy a fogat/gyökeret emelő 
segítségével könnyen el tudjuk távolítani



A FOG DARABOLÁSA/DISSZEKCIÓJA

• Műtét során szükség lehet a korona, gyökerek elvágására, szétválasztására

• Korábban- fog egyben történő kivésése, erőszakos emelőhasználat-
szövődmények

• Ma modern csontsebészeti eszközök állnak rendelkezésre

• Minimálisan traumatizáló műtéti technika

• Gyorsító áttéttel ellátott sebészi könyökdarab, gyémántbevonatú vagy
keményacél kúpos fissurafúró

• Állandó hűtés, fogtörmelék elszívása

• 4/5 rész fúró, majd repesztés- Lingualisan!!!



FOG ELTÁVOLÍTÁSA

• Óvatos emelőhasználat

• Vertikális helyzet-Zománc-cement határon lyuk-”kapaszkodó”



A SEB ZÁRÁSA

• Alapos sebrevízió

• Fiziológiás sóoldattal átöblítés

• Éles csontszélek elsimítása

• Fogzacskó maradványainak eltávolítása!



A SEB ZÁRÁSA

• Csomós öltésekkel zárjuk a sebet- varratszedés 1 hét múlva

• Segédmetszés nélküli lebeny-először az 1. és 2. őrlő közötti papilla rögzítése

• Segédmetszés esetén- első öltés a 2. moláris distalis felszínén

• Drenázst érdemes alkalmazni- varratok közé behelyezett jodoformos gézcsík-
(eltávolítás 1. napon)

• A beteg tamponra harap



SZÖVŐDMÉNYEK
• INTRAOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK

• Műtét közben vérzés

• Helyi érzéstelenítés szövődményei

• Idegsérülések

• Fogsérülés 

• Állcsonttörés

• Arcüreg megnyílása, orrüreg megnyílása

• Lágyrészek sérülése

• Fog/fogdarab aspirációja, lenyelése

• Fog/fogdarab sinus maxillarisba vagy canalis
mandibulae-ba kerülése

• Gyökér/fog lágyrészek közé kerülése

• TMI luxatio, TMI túlterhelése

FELISMERÉS!
KEZELÉS!



SZÖVŐDMÉNYEK

• POSTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK

• Postoperatív gyulladások

• Utóvérzés

• Postoperatív duzzanat és fájdalom

• Haematoma képződés

• Másodlagos sebgyógyulás

FELISMERÉS!
KEZELÉS!



INTRAOPERATÍV VÉRZÉS

• ANAMNÉZIS!

• Canalis mandibulae mellékcsatornája

• Érképletek nem megszokott anatómiai elhelyezkedése

• Artéiás és vénás vérzések

• Tamponálás

• Lágyrész- Elektrokoaguláció, ér lekötése

• Csontból-Kompresszió, csontviasz



IDEGSÉRÜLÉSEK

• N. alveolaris inferior sérülése

• Alapos radiológiai vizsgálattal előre látható, tervezhető

• Kompresszió, zúzódás, csont/fogdarabka diszlokációja a 
csatornába, idegrostok átmetszése

• Beteg felvilágosítása!

• Komplikált műtétek estén átmeneti paresztézia kialakulhat

• Megelőzés: alapos vizsgálat, gyökerek disszekciója



IDEGSÉRÜLÉSEK

• N. lingualis sérülése

• Sérülésének esélye előre nem 
látható

• Nagyon óvatosnak kell lennünk a 
mandibula lingualis oldalán

• Raspatórium használata-védelem

• N. mentalis –lebenyképzés!

• KEZELÉS

• 6-12 hónap alatt rendeződik 
(idegköteg teljes átvágásakor 
maradandó)

• B vitamin komplex

• Steroid

• Idegvarrat



FOGSÉRÜLÉSEK

• Nem megfelelő fog eltávolítása (pl. mesiodens esetén)- replantáció, sínezés

• Fogak luxációja- sínezés!

• Fog- és gyökértörés

• Szomszédos fogak sérülése 

• Antagonista fogak sérülése

• Sérülésnek megfelelő ellátás



ÁLLCSONTTÖRÉS

• Állkapocstörés

• Intraoperatívan ritkán fordul elő- nem 
megfelelő emelőhasználat

• Postoperatív is lehet (1-28.nap)

• „ráharapáskor vagy rágásnál vagy 
ásításkor reccsent egyet, vagy roppant 
egyet az állkapcsa”

• Tuber maxillae törése

• Felső bölcsességfog esetén

• Processus alveolaris törése



SZÖVŐDMÉNYEK
• INTRAOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK

• Műtét közben vérzés

• Helyi érzéstelenítés szövődményei

• Idegsérülések

• Fogsérülés 

• Állcsonttörés

• Arcüreg megnyílása, orrüreg megnyílása

• Lágyrészek sérülése

• Fog/fogdarab aspirációja, lenyelése

• Fog/fogdarab sinus maxillarisba vagy 
canalis mandibulae-ba kerülése

• Gyökér/fog lágyrészek közé kerülése

• TMI luxatio, TMI túlterhelése

• POSTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK

• Postoperatív gyulladások

• Utóvérzés

• Postoperatív duzzanat és fájdalom

• Haematoma képződés

• Másodlagos sebgyógyulás

FELISMERÉS!
KEZELÉS!



OSTITIS ALVEOLARIS (ALVEOLITIS)
• Normális sebgyógyulás zavart szenved

• Extractió utáni 1-3. napon 

• Erős, állandó, tompa, kisugárzó fájdalom- szabad idegvégződések gyulladása 
miatt erős fájdalom

• Alveolusfal szabaddá válik, fertőzés miatt lokális osteomyelitis alakul ki

• Coagulum hiánya-ki sem alakul vagy szétesik (fertőzés)

• Alveolus necroticus törmelékkel, ételmaradékkal kitöltött

• Ínyszél érzékeny, hyperaemiás, lepedékes

• Foetor ex ore

• Hőemelkedés

• Nyirokcsomó duzzanat



OSTITIS ALVEOLARIS (ALVEOLITIS)

• Rtg- bennmaradt gyökér, letört alveolus stb kizárására

• Sebészi terápia

• Hiányzó coagulum visszaállítása- helyi érzéstelenítésben curettage

• Átöblítés (H2O2, betadine), jodoformos gézcsík behelyezése, annak naponta 
cseréje a fájdalommentesség eléréséig

• Fájdalomcsillapító

• Rutinszerűen antibiotikum adása nem indokolt



POSTOPERATÍV TEENDŐK
• Hasonló, mint extractio után (lásd 3. év ea)

• Jegelés 3-4 napig az arcduzzanat csökkentése és esetleges haematoma
képződés, abscedáció megelőzése érdekében

• Fizikai kímélet

• Jégkocka szopogatás (palatinális szemfog eltáv.)

• Sebszélek és varratok tisztántartása (puha fogkefe, fogkrém)

• Szükség szerint harapási, rágási tilalom (nagy mennyiségű csontelvétel és 
patológiás fractura esélye esetén)

• Arcüreg megnyílásakor 3 hét orrfúvási tilalom

• Fájdalomcsillapító, sz. sz. antibiotikum

• Varratok eltávolítása 1 hét múlva



AZ ELŐADÁSBAN SZEREPLŐ KÉPEK A DEBRECENI EGYETEM 
FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR ARC-, ÁLLCSONT ÉS SZÁJSEBÉSZETI TANSZÉK 

SAJÁT ANYAGÁBÓL SZÁRMAZNAK.




