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Fogászati implantációs műtétek előtti orvosi tájékoztató 

   

A fogászati implantáció (műgyökér beültetése az állcsontba) műtéte nem a szokásos értelemben vett 

gyógyító eljárás, elvégzése nem szükségszerű. A foghiány pótlására más, műtéti beavatkozást nem 

igénylő eljárások is rendelkezésre állnak. 

 

Az implantáció elvégezhetőségének feltétele, hogy az állcsontok formája és mérete, illetve a csontot 

borító íny alkalmas legyen az implantátum befogadására és hogy valamilyen betegség, akár általános, 

akár helyi, ne zavarja a gyógyulást. 

 

Sikeres implantáció esetén lehetőség van a fogpótlás jobb rögzítésére, a rágóerő okozta terhelések meg-

osztására, vagy sorvégi hiányok esetén elkerülhető a lemezes (kivehető) fogpótlás. 

 

A műtét sikerét, a beültetett implantátum rögzülését előre szavatolni nem lehet, mert előfordulhat, hogy 

kilökődik, vagy nem lesz teherbíró. A műtétnek lehetnek hátrányos következményei, korai vagy késői 

szövődményei: érzéskiesés (zsibbadás), gyulladásos vagy allergiás reakciók. Előfordulhat, hogy az im-

plantátumot el kell távolítani, ami újabb műtéti kockázatot jelent. 

 

Az implantátum tartós megmaradásában a kifogástalan szájhigiéné, a rendkívül alapos szájápolás meg-

határozó tényező. Dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás hátrányosan befolyásolja a gyógyulási fo-

lyamatokat. Rossz szájhigiéne esetén az implantátumok mellett gyulladás tud kialakulni (periimplanti-

tis), ami későbbiekben jelentős csontveszteséghez majd akár implantátumvesztéshez is vezethet.  

Az implantációs fogpótlást nem lehet a rágóapparátus egészéből kiragadottan szemlélni, a teljes rágó-

készülék megfelelő funkcióját és egészségét biztosítani kell. Ennek érdekében rendszeres, a kezelőorvos 

által előírt ellenőrző vizsgálatokon kell megjelenni, teljes panaszmentesség esetén is. Az implantációs 

fogpótlás elkészülte után először fél év múlva, majd megfelelő szájhigéne esetén évente szükséges el-

lenőrzésen, szájhigénikus kezelésen megjelenni. A kontrollokon való részvétel a feltétele a teljes körű 

garanciának. 

A beültetett műgyökérre a gyógyulás után építhető fel a fogpótlás, aminek elkészítése munkaigényesebb 

és ezért költségesebb lehet a hagyományos úton készített fogpótlásoknál. 

   

Nyilatkozat 

   

A „Fogászati implantációs műtétek előtti orvosi tájékoztató” áttanulmányozása, majd ennek alapján 

feltett kérdéseimre kapott kellő szóbeli felvilágosítás után vállalva a műtét lehetséges következményeit, 

kérem, hogy fogaimat a hagyományos fogpótlási eljárás helyett műtéttel járó implantációs fogpótlással 

pótolják. A kezelőorvos által elmondottakat megértettem és teljes mértékben tudomásul vettem. Tudo-

másul veszem, hogy amennyiben a rendszeresen előírt kontrollokon nem jelenek meg akkor az garancia 

vesztést von maga után.  
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