Tájékoztató fogszabályozó kezelésről
Önnek, illetve az Ön gyermekének fogszabályozó kezelésre van szüksége. Ezt hibás állású fogai
vagy nem megfelelően fejlődő állcsontjai teszik szükségessé. A kezelés célja a növekedést és a
fogak helyzetét kedvező irányba megváltoztatva, szebb és funkcióképesebb fogazat létrehozása,
mert a kezelés elmaradása az állapot súlyosbodását okozhatja és nemcsak esztétikai hátrányai
lehetnek, hanem fogászati betegséget (pl.: fogszuvasodás, fogínysorvadás, állkapocs izületi
panaszok) is okozhat.
A kezelés fogszabályozó készülékekkel történik, melynek kivehető és beragasztott változatai
vannak. Hogy melyiket kell alkalmazni, azt az adott fogazati eltérés és az életkor dönti el.
A készüléket a kapott utasításnak megfelelően kell hordani és időről időre, átlagosan havonta
kontroll vizsgálaton kell megjelenni a készülék utánállítása céljából.
A kezelés több évig tarthat, tehát komoly időráfordítást, együttműködést, türelmet igényel, anyagi
terhei sem elhanyagolhatóak.
A kezelési idő megszakítása problémát jelenthet, mert a nem befejezett kezeléssel elért állapot
talán rosszabb, mint a kiinduló volt.
Mint minden orvosi tevékenységnek, a fogszabályozásnak is lehetnek kockázatai, előre nem
látható hatásai. A készülékviselés ideje alatt a fogszuvasodási hajlam fokozódik, ezért a megfelelő
fogápolás elengedhetetlen.Átmeneti fájdalom léphet fel, de ez általában múló kellemetlenség. A
kezelés során a fogak meglazulnak, a kezelés befejezése után az új helyükön szilárdulnak meg,de
ez néha nem teljesen következik be és az elért eredmény nem stabil. Kisebb vagy közepes méretű
gyökérfelszívódás is létrejöhet. Az állkapocs izület nem mindig alkalmazkodik az új helyzethez,
ezért izületi fájdalom, kattogás is felléphet időlegesen vagy véglegesen.
A fogszabályozás mellékhatásai összefoglalva:
- fogszuvasodás
- gyökérfelszívódás
- nyálkahártya változás
- ideiglenes foglazulás
- fokozott érzékenység a kezelés alatt
- gyökérkezelt fog törése a rögzített készülék eltávolításakor
- rossz közreműködés esetén kevés vagy nem megfelelő eredmény
- a kezelés befejezése után visszarendeződés
A fenti mellékhatások és szövődmények szerencsére ritkán lépnek fel és és mindent megteszünk
elkerülésük érdekében. Panasz esetén kérjük a rendelőt mielőbb felkeresni.
Ha a páciens együttműködése nem megfelelő
- nem hordja a kivehető készüléket
- nem használja az előírt intermaxilláris gumikat
- nem tartja be az étkezési előírásokat és ezért sorozatosan lejönnek a felragasztott bracketek
- nem hordja az előírt helybentartó készüléket
- nem jelenik meg a kontrollokon
akkor a kezelőorvos a további károsodások elkerülése érdekében a kezelés megszakítását
indítványozhatja.
A fogszabályozó kezelés mindig lenyomatvétellel, 2 db röntgen felvétel (panoráma, tele rtg)
készítésével, fotódokumentációval és ezek alapján kezelési terv készítésével indul.
Kérjük, hogy betegen (láz, nátha, köhögés, hasmenés, herpesz fertőzés) ne jöjjejenek kontrollra,
ez esetben szíveskedjenek új időpontot kérni.
A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, a kérdéseimre megfelelő és érthető választ és
felvilágosítást kaptam. A rám háruló feladatokat vállalom, a kezelésbe beleegyezem.
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