
i +420 774 329 326

e ordinace@bbstomatologie.cz

BB stomatologie s.r.o. – zubní ordinace, Polívkova 465/51, 779 00 Olomouc www.bbstomatologie.cz

Extrakce zubu chirurgická
Informovaný souhlas pacienta – zákonného zástupce
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Pacient

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Bydliště

Zdravotní pojišťovna

Zákonný zástupce pacienta*

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Bydliště

Zdravotní pojišťovna

*(u osob nezletiletých, omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům)

I. Informace o indikacích

Extrakce zubu je chirurgický výkon prováděný v lokálním znecitlivění (injekční anestezii). Existuje mnoho důvodů, proč zub z dutiny ústní
vyjmout. Mezi indikace k extrakci zubu patří zub poškozený kazem, příp. úrazem tak, že jej nelze konzervačně ani proteticky ošetřit
(dostavbou, korunkou, apod.), zub se zánětlivým ložiskem v okolí jeho kořene, zub jako příčina zánětu okolní kosti, popř. až kolem čelistního
zánětu, zub s kořenovou příp. parodontální cystou, zuby retinované (neprořezané), zuby nadpočetné, zuby v lomné linii zlomenin čelistí,
zuby v oblasti plánovaného ozařování, zuby ležící v patologicky změněném úseku čelisti (cysta, nádor). Další indikací jsou důvody protetické,
ortodontické a parodontologické. Za určitých okolností lze přistoupit i k extrakci na přání pacienta.

II. Informace o potřebném léčebném výkonu
Extrakce (příp. chirurgická extrakce) se provádí v místním, injekčním znecitlivění. 

Obecně dělíme extrakci na prostou, provedenou obvykle extrakčními kleštěmi, a chirurgickou, kdy je třeba odklopit dáseň, příp. snést část
kostního lůžka k uvolnění zalomeného zubního kořene, příp. retinovaného (neprořezaného) zubu. Toto se provádí speciálním
instrumentáriem včetně rotačních nástrojů. 

Přínos operace vyplýva z jeho indikace. Je odstraněn zánět, zmenšena bolest v postiženém místě, zabráněno šíření infekce,
je odstraněna cysta i s příčinným zubem, extrakce z ortodontických důvodů pomáhají řešit ortodontickou vadu atd.

III. Rizika výkonu – komplikace 

Komplikace extrakce jsou mnohé. Během extrakce může dojít k fraktuře (zlomenině) zubu, odlomení stěny zubního lůžka, zlomení hrbolu
horní čelisti, zlomení dolní čelisti, poškození sousedního zubu. Kořen zubu může být zasunut do čelistní dutiny, může vzniknout komunikace
mezi dutinou ústní a čelistní (raritně nosní)  dutinou. 

Tyto komplikace jsou následným postupem chirurgicky řešitelné. Rovnéž může být poškozen nerv procházející kostí (zejména u retinovaných
dolních „zubů moudrosti“) a nervově zásobující jak okolní zuby, tak i některé další struktury, jako jsou jazyk, rty, tváře a jiné) i dlouhodobě
pooperačně. Vzácně může dojít k polknutí či vdechnutí zubu u neklidných pacientů.

Komplikací po extrakci bývá nepřiměřené krvácení z rány. Tomu lze předejít důsledným vyšetřením anamnézy a ošetřením rány
hemostyptickým materiálem, pokud pacient bere léky zabraňující srážlivosti krve. Nepříjemnou komplikací je bolest po extrakci,
ať již způsobená tzv. suchým lůžkem, nebo hnisavým zánětem lůžka. Suché lůžko bývá způsobeno nadměrným vyplachováním po extrakci
a zabránění vzniku krevní sraženiny, hnisavý zánět lůžka bývá častý u kuřáků a také v případě nezvládnutí infekce, která je u mrtvých zubů
vždy v lůžku přítomna.

IV. Alternativy výkonu
Při stanovení jednoznačné indikace nemá extrakce žádné alternativy.

V. Doplňující otázky pacienta
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Prohlášení lékaře
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Datum   Lékař   Podpis

Extrakce zubu

Datum   Podpis pacienta (jeho zákonného zástupce)

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta (jeho zákonného zástupce) srozumitelným způsobem informoval
o plánované extrakci (chirurgické extrakci), a to včetně upozornění na možné komplikace.

Souhlas pacienta

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem byl lékařem srozumitelně informován o plánované extrakci (chirurgické extrakci),
včetně upozornění na možné komplikace. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím
s provedením extrakce (chirurgické extrakce), s použitím popsané anestesie, včetně provedení dalších výkonů,
pokud by jejich neprovedení bezprostředně ohrozilo můj zdravotní stav.


