DR . SA SS LOR ÁND

Rendelőnkben a gyökérkezeléseket
Dr. Sass Loránd fogorvos végzi, aki a
hivatása iránt elkötelezett, rendkívül
motivált kolléga. Fogorvosi diplomáját
2002-ben, a budapesti Semmelweis
Egyetem Fogorvosi Karán szerezte.
Ezt követően 15 éven át az Egyesült
Királyságban praktizált. Az elmúlt
éveket Észak-Lincolnshire-ben, egy
rangos, számos díjjal büszkélkedő
magánrendelőben töltötte.
Dr. Sass Loránd fontosnak tartja, hogy betegeit mindig naprakész elméleti tudással és
az elérhető legmodernebb módszertani eljárások felhasználásával kezelje. Az angol
posztgraduális képzési rendszerben, a három éves mesterprogram elvégzése után, konzerváló és esztétikai fogászati diplomát szerzett Prestonban, a University of Central Lancashire
egyetemen. E képzés során nagy hangsúly került az összes fogászati diszciplínára kiterjedő
klinikai készségek fejlesztésére, emellett a betegekkel történő megfelelő kommunikáció
elsajátítása is az oktatás központjában állt.
Dr. Sass Loránd a képzés során az egyetem klinikáin 3 évet töltött és ezalatt a fő munkaköre
a bonyolult konzerváló kezelések (fogkopás, fogerózió, teljes szájrehabilitáció) és a komplex
mikroszkópos gyökérkezelések tanulása és kivitelezése volt.
A korszerű gyökérkezelési eljárások sokkal alaposabb és átfogóbb tudást igényelnek, mint
korábban. Ez jelenti az új, innovatív eszközök és anyagok használatát, valamint azoknak
pontos ismeretét, hogy a kezelési cél eléréséhez milyen módon kell ezeket alkalmazni.
Bizonyos diagnózisok felállítása más fogászati és orvosi diszciplínák bevonásával történik.
Dr. Sass Loránd képzettsége és tapasztalata alapján mindezen tudás birtokában van, így
betegei olyan ellátásban részesülnek, amely megfelel a legmagasabb szakmai követel
ményeknek is.
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A GYÖKÉRKEZELÉSHEZ LEGTÖBBSZÖR ELÉG
EGY-KÉT ALKALOM, AMELY AZ ALÁBBI LÉPÉSEKBŐL ÁLL:
1. A fogorvos megvizsgálja és megröntgenezi az érintett fogat, majd helyi érzéstelenítést
alkalmaz. Ezután az orvos egy ún. „kofferdam izolálást” helyez fel a fogra, amely megvédi,
körülhatárolja és tisztán tartja a területet.
2. Egészen apró eszközökkel eltávolítja a pulpát (fogbél), kitisztítja a pulpakamrát és a gyökér
csatornákat, majd főként gépi technikával kialakítja a gyökértöméshez ideális csatornaformát.
3. Ezután következik a gyökerek hermetikus lezárása (gyökértömés), amelyhez biokompatibilis
anyagot, általában a gumiszerű guttaperchát alkalmazza. A guttapercha a gyökércsatornák
teljes lezárása érdekében erős kötőanyaggal kerül rögzítésre. Ekkor legtöbbször ideiglenes
tömés kerül a koronai részbe.
4. A gyökérkezelést végző szakorvosnál tett utolsó látogatást követően a páciensnek vissza
kell mennie fogorvosához, aki elvégzi a fog teljes, hosszútávú helyreállítását (pl.: korona,
onlay).
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A GYÖKÉRKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÉVHITEK
Sokan félelemmel gondolnak a gyökérkezelésre, pedig a beavatkozás biztonságos, hatásos
és megszünteti a fájdalmat.

HÁNY ALKALOM szükséges egy gyökér
kezeléshez?
Előfordulhat, hogy egy alkalom is elegendő, de
általában kétszer vagy háromszor kell fogorvosát
felkeresnie.
A gyökérkezelést követően MENNYI IDEIG
LESZ EGÉSZSÉGES A FOG?
A fog megfelelő helyreállítással, majd gondozással akár élethosszig is tarthat. Megfelelő gondozás a fog rendszeres fogkefével és fogselyemmel
történő tisztítását, helyes étrend betartását és
időszakos fogászati kontrollt jelenti.
FÁJDALMAS a gyökérkezelés?
Korszerű technikák alkalmazásával a gyökérkezelés jellemzően egyáltalán nem fájdalmas vagy
csupán enyhe kellemetlenséggel jár. Legtöbbször
a fájdalom a beavatkozás előtt jelentkezik, ami a
gyökérkezelés után elmúlik.
Számíthatunk-e FÁJDALOMRA A KEZELÉS
UTÁN?
A gyökércsatornák kitisztítása után az érintett
terület kissé érzékeny lehet, ami fájdalomcsillapítókkal hatékonyan enyhíthető. Ha a fájdalom nem
múlik vagy súlyosbodik, okvetlenül keresse fel
fogorvosát.
MENNYIBE KERÜL egy gyökérkezelés?
A gyökérkezelés költsége nagyban függ a probléma súlyosságától, továbbá a három vagy négy
gyökércsatornával rendelkező őrlőfogak kezelése
jóval nehezebb, így költségesebb is. Hosszútávon
a gyökérkezelés általában gazdaságosabb minden
egyéb beavatkozásnál.

VAN-E ALTERNATÍVÁJA a gyökérkezelésnek?
A másik lehetőség a fog eltávolítása. A fogvesztés azonban hátrányosan érintheti a rágási
funkciót és esztétikai problémákat is okozhat.
Az elvesztett fog pótolható műfogsor, híd, vagy
implantátum segítségével, melyek költsége természetesen eltérő.
MINDEN FOG ALKALMAS gyökérkezelésre?
Időnként előfordulhat, hogy egy fogat már nem
lehet megmenteni. Gyökérkezelést csak akkor
lehet végezni, ha a gyökércsatornák átjárhatók és
megfelelően ki lehet őket tisztítani, majd lezárni.
Az is fontos, hogy a fog kellő csontos alátámasztással rendelkezzen. Kezelés csak akkor végezhető, ha a hosszú távú kilátások bíztatóak.
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A GYÖKÉRKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÉVHITEK

Előfordulhat-e, hogy A KEZELÉS NEM SIKERÜL?

Az ÚJABB GYÖKÉRKEZELÉS az elsőnél TÖBB
KOMPLIKÁCIÓVAL járhat?

A magas színvonalon elvégzett gyökérkezelések
90 százaléka sikerrel zárul, aminek köszönhetően
a fog továbbra is funkcionálhat. Problémák akkor
jelentkezhetnek, ha a fog szuvasodni kezd vagy
a fog helyreállítása nem sikerül, néhány esetben
pedig a fog a helyes ápolásának betartása mellett
sem gyógyul megfelelő ütemben. Ilyenkor lehetőség szerint további gyökérkezelésre vagy műtétre
is sor kerülhet. A fog repedése is hatással lehet a
kezelésre, ami a fog elvesztéséhez is vezethet.

Általában igen, mivel az első gyökérkezelésnél a
fogat valamilyen végleges megoldással teljesen
helyreállítják. Ez lehet egyszerű kompozit helyreállítás, illetve korona vagy híd felhelyezésével járó
összetettebb kezelés. Sokszor a felépítményt a
gyökérbe ragasztott ún. gyökércsappal is megerősítik. Ettől persze bonyolultabb lesz az eset,
hiszen így még nehezebb bejutni a gyökércsatornába. Ráadásul a gyökércsatornákba gyökértömés is kerül, amelyet szintén el kell távolítani,
mielőtt a gyökércsatornákat a megfelelő eszközökkel újból ki lehet tisztítani. Ezek a tényezők
természetesen nehezítik az eljárást.
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