
ÉRZÉSTELENÍTÉSI 

MÓDSZEREK 



Az ember ősi vágya a 

fájdalom megszüntetése

DIVINUM OPUS EST SANARE 

DOLOREM



Az anaesthesia formái
• Helyi : fogak eltávolítása, kisebb sebészeti 

beavatkozások (lágyrészexcisio, belső 

incisio, biopszia, sculptio, dentoalveoláris 

és parodontális műtétek)

• Általános: ITN – nagyobb dentoalveoláris 

és maxillofaciális műtéti beavatkozások  



A helyi érzéstelenítés

• Módjait aszerint osztályozhatjuk, hogy az 

orvos milyen módon próbálja elérni az 

érzéstelenítendő idegelemeket.

Ennek alapján megkülönböztetünk:

- Terminális (infiltrációs) érzéstelenítés

- Vezetéses érzéstelenítés                                                                                                   



Terminális érzéstelenítés

• Az idegelemeket a végkészülékeknél, közvetlenül a fog, 

gyökérhártya beidegzésénél érjük el.

Fajtái:

- nyálkahártya érzéstelenítés

- submucosus infiltráció

- intramucosus infiltráció

(subperiosteális)

- intraligamentális érzéstelenítés

- intraosseális



Nyálkahártya érzéstelenítés

• Jó diffúziós képességű érzéstelenítők a 

nyálkahártyán áthatolva felületi érzéstelenséget 

idéznek elő

• Használata: 

- injekció beszúrási helye

- kisebb nyh. elváltozások

- mobilis tejfogak eltávolítása



Submucosus infiltráció

• Legáltalánosabban használt módszer; az 

érzéstelenítőt a submucosával rendelkező 

nyálkahártya területére juttatjuk, közvetlenül a 

gyökércsúcshoz. Az így képződő depóból az 

oldat a periosteumon és a csonton keresztül 

diffundál a kívánt helyre. 

• Kivitelezés: a tűt a periosteum közelében , a 

csontfelszínnel párhuzamosan vezetjük, 

eközben a tűt állandóan ürítjük (fecskendezve 

szúrásos technika)



Intramucosus infiltráció

• Ennek során vékony tűvel az érzéstelenítőt a 

gingiva propriába adjuk. Ilyenkor depót nem 

képezünk, kisebb mennyiségű az érzéstelenítő 

és gyorsabban eliminálódik.

• Alkalmazási terület: 

- gyulladásos szövetek

- foggyökér körüli  lágyrésztályog



Intraligamentális érzéstelenítés

• Ennek során az érzéstelenítőt különlegesen 

vékony tűvel és magas nyomást biztosító 

fecskendővel juttatjuk a ligamentum circulare 

területére



Intraosseális érzéstelenítés
• Ennek során az érzéstelenítőt speciális fúró segítségével a 

csont corticálisán keresztül a spongiosa állományába juttatjuk. 

• Típusai: transcorticalis

osteocentralis

intraseptalis



Vezetéses érzéstelenítés

• Lényege : a perifériás idegtörzs működését a lefutás 
mentén blokkoljuk . Az idegtörzs körül depót képzünk, az 
érzéstelenítő oldat a peri-és endoneurinumon keresztül 
diffundál az idegrostokhoz.

• Fecskendezve vezetett tű, depóképzés a fecskendő 
enyhe(!) mozgatásával .                                                                                                      



Vezetéses érzéstelenítés
• Fajtái  : beszúrási pont vagy érzésteleníteni kívánt ideg

alapján

Maxilla  

- Infraorbitális (n. alveolaris sup.ant.+n. infraorbitalis)

- Tuberális  (nn. alveolares sup. post)

- Matas (n. maxillaris)

- Foramen palatinum majus (n. palatinalis ant.)

- Foramen incisivum (n. incisivus) 



Vezetéses érzéstelenítés

• Fajtái  : beszúrási pont vagy érzésteleníteni kívánt ideg

alapján

Mandibula    

- Szokolóczy: n. alveolaris inf. + n. lingualis   

- foramen mentale: n. mentalis

- n. lingualis   

- n. buccalis

- Gow Gates

- Akinosi                                                                                                                 



Vezetéses érzéstelenítés
Maxilla 
- Infraorbitális :cél a foramen infraorbitale legoptimálisabb 

megközelítése, mivel az ide juttatott érzéstelenítő a canalisba 
diffundál így érzésteleníti a nn. superiores ant. ágakat és a n. 
infraorbitalist

Érzéstelenség: felső frontfogak, esetleg kisörlők

arc infraorbitalis területének lágyrészei

Kivitelezés: a beteggel szemben állunk, felső ajkát mutató-és 
hüvelykujjunk közé fogjuk. A középvonalban lévő pupillát 
összekötjük a második kisörlővel, a képzeletbeli tengely mentén a 
mutatóujjunkat a margo infraorbitalis alá csúsztatjuk, így az már a 
foramen infraorbitalén van. A hüvelyujjunkkal az ajkat elemeljük, a 
beszúrás pontja: szemfog tengelyében, magasan az áthajlásban. 
Hosszú tűvel végezzük!



Vezetéses érzéstelenítés
Maxilla 

- Tuberális: 

a tű beszúrásának pontja a felső második nagyörlő

distobuccalis gyökerének vonalában, az áthajlásban

van.

a tű beszúrásának iránya az orrgerinccel és a 

medián síkkal párhuzamos. A tűt kb 1 cm után

enyhén mediális irányba kell vezetni, követve a tuber 

maxillae görbületét

A beszúrás mélysége kb. 18-20mm (rövid tű , de inkább 
hosszú)



Vezetéses érzéstelenítés
Maxilla 

- Matas: 

a nervus maxillaris érzéstelenítése a fossa 

pterygopalatinában. Nagyobb műtétek és neuralgiás 
esetekben használatos.  

Kivitelezés: 45 fokban hajlított tűvel a foramen 
palatinum majus táját először 0,1-0,2 ml oldattal 
érzéstelenítjük, utána a tűt a canalis pterygopalatinusba 
vezetjük kb 3 cm mélységig. Itt kb 1 ml oldatot 
deponálunk.

Sikeresség esetén a n. infraorbitalis is elzsibbad. 



Vezetéses érzéstelenítés

Maxilla

- Matas:
1. n. infraorbitalis

2.  nn. supp. post. alv.

3. ggl. pterygopalatina

4 n. palatinum major

5. n. palatinus minor

6. n. nasopalatinus

7. n. pharyngei



Vezetéses érzéstelenítés
Maxilla 

- Foramen palatinum majus

A palatinális nyálkahártyát az ezen keresztül kilépő 
nervus palatinus anterior idegzi be a szemfog területéig. 
Felső moláris és premoláris fogak palatinális 
érzéstelenítése itt történik.

Beszúrási pont:  a 2 felső hetes fog distalis felszínét 
összekötő egyenes mentén, a palatinális ínyszéltől kb. 1 
cm-es távolságra. A tűt a csontra meredeken tartjuk, kb. 
0,2-0,3 ml oldat elegendő. 



Vezetéses érzéstelenítés
Maxilla 

- Foramen incisivum

A nervus incisivus kilépési helyénél, a papilla incisivánál 
végezzük az érzéstelenítést.

Beszúrás pontja a papilla incisiva szélénél, 
oldalirányból történik. Hatékonyabb az érzéstelenítés, ha 
az oldat bejutását jelző anaemiás zóna megjelenése 
után a tűvel még 1-2 mm-el beljebb haladva behatolunk 
a canalis incisivusba.

Beszúrási mélység 3-4 mm. Ha ennél mélyebb, az 
orrüregbe jut az oldat! 



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

-Szokolóczy féle műfogás

Lényege, hogy a lingula mandibulae 
környékére juttatott oldattal a n. alveolaris 
inferior és a n. lingualis egyidejű 
érzéstelenítését tudjuk elérni. A lingula 
helyzetének a meghatározására szolgál a 
műfogás.



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

-Szokolóczy féle műfogás

Gyakorlati kivitel: a beteggel 
szemben állunk, csukott szájnál jobb 
oldalon a bal kezünk mutatóujját, bal 
oldalon a gyűrűsujját ráhelyezzük a 
mandibula fejecsére. A fejecs a tragus 
előtt van, ha e beteget szájnyitásra 
kérjük, az pontosan lokalizálható (az 
ujjunk alá gördül). Ezután jobb oldalon 
a gyűrűs, bal oldalon a mutatóujjunkat 
az angulus mandibulae-ra helyezzük.

Így meghatároztuk a ramus 
magasságát. 



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

-Szokolóczy féle műfogás

Gyakorlati kivitel: (folytatás):

A középső ujjunkat ezután a másik kettő közti távolság 
felezőpontjában, a felhágó ág hátsó szélére helyezzük. Ezután 
már nyitott szájnál hüvelykujjunkkal a középső ujjunk 
magasságában kitapintjuk a felhágó ág elülső szélét 
intraorálisan. Továbbiakban a hüvelykujjunkkal kitapintjuk a fossa 
retromolarist, majd ujjunkat annak mediális szélét jelentő crista 
temporalis szélére helyezzük. Így az ujjunkat felező vonal 
megfelel a lingula magasságának, és ujjunk szélétől medialisan a 
spatium pterygomandibularét csak a nyálkahártya határolja.



Vezetéses érzéstelenítés
• Mandibula

-Szokolóczy féle műfogás

Gyakorlati kivitel: (folytatás): A spatium bemenetét laterálisan a crista 

temporalis, medialisan a m. pterygoideus medialis elülső széle alkotja. Az 

izom lefutását a plica pterygomandibularis jelzi (nyálkahártya kiemelkedés) .

Beszúrási pont : az ujjunkat hosszirányban felező egyenes mentén, az 

ujjunk széle és a plica közt van.

Tűvezetés iránya  : a felhágó ágnak a mandibula testétől való elhajlása 

határozza meg. Általában az ellenoldali kisörlők irányából, a rágósíkkal 

párhuzamosan vezetjük a tűt. A beszúrás pontjából a tűt addig vezetjük, míg 

csontot ér. Ezt követően a tűt elfordítjuk, paralell vezetve a ramus 

belfelszínével kb 1,5- 2 cm hosszan, aztán visszafordítjuk a tűt úgy, hogy 

ismét az ellenkező oldali premolárisok irányából vezetjük addig, míg csontot 

nem érünk. A fecskendőt visszaszívjuk, ha nem kerül bele vér, az oldatot 

beadjuk.

Beszúrás mélysége:   a mandibula ramusának szélessége adja meg, kb 20-

25 mm. Csontot elérni !



Vezetéses érzéstelenítés
• Mandibula

-Szokolóczy féle műfogás

A tű optimális helyzetében először az alsó ajkon, majd a 

nyelven jeletkezik a zsibbadás, mely hátulról előrefelé 

zsibbad el. A teljes érzéstelenséget az alsó ajak, 

állcsúcs, nyelv elülső 2/3-ának a középvonalig tartó 

zsibbadása jelzi. Ez kb 5-10 perc alatt következik be.

Hibák:

- a tű nem megy elég mélyre: csak a nyelv zsibbad

- a tű túl mélyre megy: a nyelv nem vagy kevésbé

zsibbad, ajak-és fültájéki zsibbadás jelentkezik



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

- Nervus lingualis:

Kivitelezés: a második és 
harmadik örlőfogak 
magasságában, lingualisan a 
szájfenéknél

Indikáció: nyelven, 
szájfenéken végzett 
lágyrész-műtétek



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

- Nervus mentalis:

Kivitelezés: érzéstelenítése  a 
foramen mentaléhoz adott 
érzéstelenítővel történik, mely az 
alsó első és második kisörlő közt, a 
gyökércsúcsok alatt helyzekedik el.

Nyílása hátrafelé irányul.

Jobb oldalon a beteg mögött állva 
distalis irányból  vezetjük a tűt a 
foramenhez

Indikáció: alsó ajkon, áthajlásban és 
a mentum területén végzett lágyrész-
műtétek



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

- Nervus  buccalis:

Kivitelezés: az ideget  a  fossa 
retromolarisban történő 
áthaladásánál érjük el. Az alsó 
bölcsességfog disztális felszínétől kb 
1 cm-re adjuk az érzéstelenítőt.

(az ideg terminálisan is 
érzésteleníthető, mely sokszor 
hatékonyabb)



Vezetéses érzéstelenítés
Mandibula

- Vazirani-Akinosi

Indikáció: 

trismus

TMI ankylosis



Egyes fogak érzéstelenítése
• Maxilla

Felső metsző-és szemfogak

- Beidegzés:

vestibularisan: nn. alveolares superiores 

anteriores

palatinálisan: n. incisivus

- Érzéstelenítés:

vestibulárisan: 

terminális : submucosus

cave: frenulum labii  sup. :       

distalisan lévő fog irányából

szúrunk be

1.7-1.8 ml oldat



Egyes fogak érzéstelenítése
• Maxilla

Felső metsző-és szemfogak

- Érzéstelenítés:

vestibulárisan: 

vezetéses : n. infraorbitalis érzéstelenítése

(lásd előbb) 

palatinálisan:                        

vezetéses :  nervus incisivus érzéstelenítése 

a papilla incisiva területén

terminális:  szemfogaknál  alkalmazzuk

palatinális ínyszéltől 0,5-1 cm-re

a nyálkahártyára minél nagyobb 

szögben tartott tűvel



Egyes fogak érzéstelenítése
• Maxilla

Felső kisörlők

- Beidegzés:

vestibulárisan: nn. alveolares sup .  ant., medii et post.

palatinálisan: n. palatinus anterior

- Érzéstelenítés:

vestibulárisan

terminális : submucosus

beszúrás a szemfog irányából  

vezetéses: n. infraorbitalis

palatinálisan:     

vezetéses : foramen palatinum majuson keresztül 

érzéstelenítjük a n. palatinalis anteriort                  



Egyes fogak érzéstelenítése
• Maxilla

Felső nagyörlők

- Beidegzés:

vestibulárisan: nn. alveolares post.

palatinálisan: n. palatinus anterior

- Érzéstelenítés:

vestibulárisan

terminális : submucosus

! Felső hatos fog: crista zygomaticoalveolaris 

miatt két szúrási pontból érzéstelenítünk:

crista  elé adunk 0,6-0,7 ml oldatot,

mögé pedig 1,2-1,3 ml-t

Felső 7-es, 8-as: általános szabályok  



Egyes fogak érzéstelenítése
• Maxilla

Felső nagyörlők

- Érzéstelenítés:

vestibulárisan

vezetéses: tuberális

Matas

palatinálisan:     

vezetéses : foramen palatinum majuson keresztül 

érzéstelenítjük a n. palatinalis anteriort                  



Egyes fogak érzéstelenítése

• Mandibula

Általános szempont: vastag corticalis, ez megakadályozza az

érzéstelenítő gyökércsúcsokhoz való diffúzióját. Ezért az alsó fogak 

érzéstelenítése  általában vezetéses módszerrel  történik 

(Szokolóczy –féle műfogás). 

Az alsó vezetéses érzéstelenítés mellett  terminális kiegészítésre  

van szükség:

- alsó metsző-és szemfogak esetén  az ellenoldali átfedések miatt

- alsó kis-és nagyörlő fogak  esetén  a  buccalis nyálkahártya 

érzéstelenítése céljából



Extraorális érzéstelenítés

• A trigeminus második és harmadik ágának vezetéses 

érzéstelenítését végezhetjük extraorális behatolásból is.

Nagyobb maxillofaciális műtéteknél  alkalmazzuk olyan esetekben, 

mikor a narkózis kontraindikált.

Fontos a beteg előkészítése és a megfelelő sterilitás!

(izolálás, bőrfelszín dezinficiálás)

Módszerek:

- Payr

- Lindemann

- Braun

- Berg

- Kantorowicz



Extraorális érzéstelenítés

Payr

Lényege:  a beszúrás pontja  a laterális orbitaszél-járomcsont 

találkozási szögletében van. A tűt felülről előről hátra-és lefelé 

vezetjük. Kb. 5,5 cm mélységben elérjük a fossa pterygopalatinát.

Itt kb. 2-3 ml oldatot deponálunk, előtte a fecskendőt mindig 

visszaszívjuk.

6 cm hosszú tű 



Extraorális érzéstelenítés

Lindemann:

Lényege: a  beszúrási pont a járomív felett van, és a faxies 

infratemporalis ossis temporalis vezetése mellett elérjük a 

processus pterygoideust. Ezután a tűt kixcsit visszahúzva kb. 1 cm-

rel dorsalisan vezetjük a foramen ovale közelébe.

Ezzel az eljárással  a nervus maxillaris is érzésteleníthető, ha az 

ütközési ponttól kb 1 cm-rel ventrális irányba vezetjük a tűt.



Extraorális érzéstelenítés

Braun:

Lényege: a beszúrás a járomív alatt történik, mérsékelt szájnyitás 

mellett. A tűt az incisura semilunarison át vezetjük  a mélybe.

Kb 5,5 cm mélységben a processus pterygoideusba ütközünk;

ettől 1 cm-re dorsalisan van a foramen ovale, és 1cm-re frontalisan  

a fossa sphenopalatina. (V/2 és V/3 érzéstelenítése)



Extraorális érzéstelenítés

Berg:

A nervus alveolaris inferior extraorális érzéstelenítésére szolgál.

a mandibulaszöglet alatt, a tragust és a masseter elülső szélét 

összekötő egyenes középpontjának vetületében  szúrjuk be a tűt a 

bőrön át és bevezetjük a lingula magasságáig. Ez a bőrtől kb. 30-35 

mm-re van.



Extraorális érzéstelenítés

Kantorowicz:

A nervus alveolaris inferior extraorális érzéstelenítésére szolgál.

a mutatóujjat a mandibula ramusának hátsó szélére fektetve, a 

hüvelykujj körömperc szögletet az angulusra helyezve a hüvelyk 

körme mellett van a beszúrási hely Ezután a  tűt a bőrön át  

bevezetjük a lingula magasságáig. Ez a bőrtől kb. 30-35 mm-re van.
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Internetes források, videók:

- https://www.youtube.com/watch?v=3_7BqHJCXsU

- - https://www.youtube.com/watch?v=ZHWMTKX2T70 




