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Tájékoztató bölcsességfog eltávolításáról 

Kedves Páciensünk! 

Vizsgálataink alapján az Ön bölcsességfoga számára nem áll rendelkezésre elegendő hely, hogy elő 

törjön, ezért az érintett fog eltávolítását ajánljuk a következők miatt: 

 gyulladás megakadályozása érdekében, amely gócbetegségekhez is vezethet 

 ciszta kialakulásának megelőzése miatt 

 a szomszédos fogak károsodásának megelőzése érdekében 

 a fogsor torzulásának, harapási rendellenesség megelőzése érdekében 

 fogpótlások készítése előtt, későbbi szövődmények elkerülése miatt  

Műtét: 

A műtétet helyi érzéstelenítésben végezzük. A műtét alatt nyomásérzékenység előfordul. A műtétet 

követően arcduzzanat, szájnyitási, nyelési korlátozottság, fájdalom, hőemelkedés jelentkezhet, ezek a 

panaszok néhány nap alatt fokozatosan megszűnnek.  

A műtétet követően:  

 Nem szabad öblögetni, szívogatni és a nyelvvel érinteni a műtéti sebet! 

 A műtéti terültet kívülről jegelje, óránként 10-15 percig, majd szünetet tartva! 

 Tartózkodjon a testi megerőltetéstől! (ne hajolgasson, ne emeljen) 

 A műtéti napot követően a seb környékét óvatosan tisztítsa! 

 Lehetőleg kerülje az alkohol, kávé, tej és tejes termékek valamint apró magvas ételek fogyasz-

tását!  

Kérjük, hogy esetleges utóvérzésről, erőteljes duzzanat kialakulásáról, magas lázról, erős fájdalomról 

vagy más, az Ön általános állapotát érintő - a műtétet követően kialakult - panaszáról értesítse kezelő-

orvosát.  

Lehetséges szövődmények: 

Mint minden orvosi beavatkozásnak, a bölcsességfogeltávolításának is lehetnek szövődményei. Ilyen 

szövődmény lehet például felső bölcsességfog eltávolítása után sipoly kialakulása az arcüreg és a száj-

üreg között. A sebet ilyenkor lezárjuk. Tüsszentés, orrfújás ilyen esetben 6 hétig tilos. Alsó bölcses-

ségfogak eltávolításakor pedig előfordulhat az alsó ajakfél átmeneti vagy végleges zsibbadása, amely 

érzéskiesést a bölcsességfog gyökércsúcsának közvetlen közelében futó ideg nyomás alá kerülése vagy 

esetleges sérülése okoz. 

Ritka szövődmény az állcsont törése, mely eredményesen kezelhető. Minden műtéti beavatkozást kö-

vetően felléphetnek utóvérzések, sebgyógyulási zavarok, gyulladásos panaszok, a gyakorlatban azon-

ban nem kell további szövődményektől tartani. 

A műtét után szükség szerint gyógyszerek kiváltásához recepttel ellátjuk. 
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