
 XIV./3. fejezet: Trauma

XIV./3.1. Orrcsonttörés

Meddig
lehet az
orrcsonttörés
repozícióját
kivitelezni?

Tünetek: az orr látható deformitás: deviáció, besüppedés. Létrejöhet izolált traumakánt,
vagy kombinált balesetek részeként, az arctáj, egyéb töréseivel együtt, vagy akár
közlekedési balesetben polytrumatizáció részeként.

Diagnózis: Fizikális vizsgálat, röntgen.

Kezelése: lehetőség szerint 48 órán belül helyi, vagy általános érzéstelenítésben
repozíció, A repozíció 10 napig lehetséges, utána a deformitás már csak plasztikai
műtéttel állítható helyre.

A repozíció menete: benzodiazepin és atropin premedikáció után az orrgyökbe lidocaint
fecskendezünk, az orrba lidocain sprayt fújunk. Ezután a törtrész raspatóriummal
kiemeljük, helyére billentjük. Belső réteges orrtamponnal rögzítést (2 napig), és külső
gipszrögzítés (10 napig) alkalmazunk.

Az esetleg fennálló lágyrész sérülések suturáját is elvégezzük. Szennyezett sérülés
esetén tetanusz profilaxis kötelező.

Amennyiben septumhaematoma is látható ennek incisiója és kiürítése szükséges.

Ha a repozíciót nem végezzük el a kozmetikai deformitáson kívül, orrlégzési
nehezítettség, visszatérő fertőzések lehetnek a következményei.

13. ábra 14. ábra

12-13. képek: Orrcsonttörés utáni gipszrögzítés és detamponálás

XIV./3.2. Arctáji törések

Milyen
tüneteket
keressünk
arctáji
trauma
esetén?

Az arc törései mindig részletes kivizsgálást, a beteg kórházi felvételét teszik
szükségessé.

A részletes anamnézisfelvétel során fontos: rákérdezni a baleseti mechanizmusra, volt-e
eszméletvesztése, keressük a neurológiai tüneteket, agyrázkódás tüneteit,
kettőslátást,vérzést.

Részletes fül-orr-gégészeti vizsgálaton túl szükséges társszakmák bevonása, úgymint
neurológus, szemész, szájsebész. A kezelési terv felállításáhozt a képalkotó vizsgálat
(általában CT, esetleg MR) elengedhetetlen.

Az állkapocs törése:

Létrejöhet direkt erőbehatásra, így az angulus, vagy a corpus mandibulae elmozdulással
járó törését láthatjuk, az ellenoldali ízületi nyúlvány törésével. Autóbalesetek során a
kemény tárgyakkal való ütközés sokszor darabos törést eredményez. Az állcsúcsot ért
ütés kapcsán mindkét ízületi nyúlvány letörhet. Nyílt törések estén fontos
meggyőződnünk a parodontium épségéről, hiszen ez később a fog elveszéséhez vezethet.



Az állkapocs törése létrejöhet fogászati beavatkozás során is.

A diagnózis felállításakor a törés biztos jele a malocclusio, a krepitáció, a kóros
mozgathatóság. Nem biztos jelek a nyomásérzékenység, duzzanat, korlátozott szájnyitás,
paresthesia. Amennyiben a nervus alveolaris inferior is sérült, a beteg zsibbadásról
számol be.

A diagnózis felállításához a fizikális vizsgálaton túl panorámaröntgen készítése
szükséges.

Ellátása: a corpus, az angulus és a mentum töréseit intraorális feltárásból Champy elvek
szerint minilemezes osteosythesissel végezzük. Az ízületi nyúlvány töréseinél, ha nincs
jelentős elmozdulás intermaxilláris fixációt alkalmazunk 2 hétig. Jelentős elmozdulás,
malocclusio, korlátozott szájnyitás, nyílt törés esetén intraorális feltárásból műtéti ellátás
szükséges.

A járomcsont törése

Tünetei: szemkörnyéki duzzanat, oedema, hematoma, a szemrés beszűkülése, tapintható
lépcsőképződés. Ha a nervus infraorbitális sérült, arctáji zsibbadást panaszolhat a beteg.

Ellátása: csonthoroggal való repozíció, vagy szájüregi feltárásból lemezes osteosythesis.

Blow out törés

Keletkezése a szemgolyót ért direkt erőbehatás során, a folyadékok
összenyomhatatlansága miatt az ütés ereje áttevődik a szemüreg csontlemezére.

Tünetei: pápaszemhematoma, kettőslátás, szemmozgások beszűkülése, pupilla
nívódifferencia, enophtalmus, n. infraorbitális területi érzészavar.

Vizsgálatok során amennyiben a szemizom becsípődött a törtvonalba, 24 órán belül
műtét szükséges, ha a nervus optikus nyomás alá került azonnali
nyomáscsökkentés,szükséges akár punctióval, akár műtéti úton, mivel a beteg látása
forog kockán.

A műtét menete: Luc-Caldwell szerinti behatolásból a szemfeneket reponáljuk, majd az
így kialakított helyzezet a sinus maxillarisba helyezett ballonkatéterrrel rögzítjük, amit
az alsó orrkagyló alatt vezetünk ki az orrüregbe. A katéter ballonját folyadékkal töltjük
fel, 9 napig tartjuk meg ezt a rögzítést. Műtét során az idült sinusitis szanációja (a
gyulladt, megvastagodott nyálkahártya eltávolítása) kötelező. Anitbiotikus profilaxisban
részsítjük a beteget-

Szájsebészeten extra-, vagy intraorális feltárásból titánháló behelyezése lehetséges
minicsavarokkal, vagy PDS fólia rögzítése mini lemezekkel.

Le Fort törések

I. típus: a maxilla processus alveolarisának horizontális törése

II. típus (ún. pyramidális): orrgyökön horizontális a törésvonal, ami a mediális
és oldalsó falon halad lefelé

III. típus (ún. magas horizontális): orrgyökön és az orbitán áthaladó horizontális
törés miatt az arckoponya leszakad

Tünetei: pápaszemhematoma, archematoma, lágyrészsérülés, szemsérülés, kettőslátás,
szemmozgási korlátozottság, n. infraorbitális területi érzészavar, erős orrvérzés,
liquorcsorgás.

Kezelése során elsődleges szempont az occlusio helyreállítása – intermaxillaris
fixációval, majd mini és mikrolemezes stabilizáció.

Elülső scala törései

Lásd vérzés a fülből


