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Az elõzõ számban megjelent cikkünkben áttekintést adtunk az elektrosebészet és a rádiósebészet
konzerváló fogászathoz kapcsolódó eseteibõl. Jelen cikkünkben néhány tipikus,
a gyakorló fogorvosi munkához kapcsolódó szájsebészeti esetet mutatunk be, amelyeket
e technikai eszköz segítségével oldottunk meg.

A bemutatandó esetek jól szemléltetik az elektrosebészet és rádiósebészet főbb előnyeit a
hagyományos metszéssel szemben:
• vérmentes műtéti terület,
• nyomásmentes metszés lehetősége,
• a nehezen hozzáférhető területeken is bármilyen sugarú íven való könnyű vezethetősége,
• steril sebszélek,
• bizonyos esetekben jól alkalmazható antikoaguláns kezelésben részesülő pácienseknél is.
Első esetünk tipikus gyermekfogászati
alkalmazás: 3 éves kislányt szülei fájdalmas
ínyduzzanat miatt hoztak rendelőnkbe
(1/a. ábra).

kel végezzük, így kihasználhatjuk a nyomásmentes metszés lehetőségét. A beavatkozáshoz a drót elektródot választottuk (1/b. ábra).
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1/b. ábra

Az alkalmazott rádiósebészeti eljárással elvégzett incízió – a nyomásmentes metszésnek
köszönhetően – fájdalommentes volt. A beavatkozást „Vágás” (Cut) üzemmódban végeztük
(1/c. ábra).
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1/a. ábra

62 fog korábbi traumája miatt kialakult periapicalis
abscessust diagnosztizáltunk, amely a képen látható
demarkálódott állapotában került hozzánk. A páciens
szorongása és a gyulladt terület érzékenysége indokolta, hogy a szükséges incíziót rádiósebészeti készülékM A GYA R F O G O R V O S , 2 0 0 4 / 3 .

1/c. ábra
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Az abscessusból jól láthatóan ürül a pus (1/d. ábra).

A bemutatott beavatkozás előtt – a lehetséges vérzés
nagyságát szem előtt tartva – természetesen konzultálnunk kell a páciens belgyógyász kezelőorvosával, és a
véleménye mellett szükséges egy 24 órán belüli INR*
eredmény.
Harmadik esetünk: 48 fog carieses laesiojának feltárásához szükséges volt a distalis gingivaproliferatio eltávolítása (3/a. ábra).

1/d. ábra

Második esetünk: 83 éves antikoaguláns kezelésben
részesülő (Syncumar) páciens alsó középső metszőfogai közti interdentális papilla miatt kereste fel rendelésünket (INR 2,3). A képen látható mobilizálódott interdentális papilla már jelentősen zavarta életvitelében
(2/a. ábra).

3/a. ábra

Hurok elektróddal Vágás/Koaguláció (Cut/Coag)
üzemmódba állítottuk a rádiósebészeti készüléket. A
distalis gingivaszaporulatot a hurkon átvezetve egyszerűen és gyorsan eltávolítottuk. A beavatkozás utáni vérzésmentes területen lehetővé vált az adhezív restauráció elkészítése, amely részét képezte a páciens igényei
szerint egy ülésben elvégzett kvadráns rehabilitációnak (3/b–f. ábra).
2/a. ábra

A zavaró interdentális papilla eltávolítását négyzet
alakú hurok elektróddal végeztük (2/b. ábra).

3/b. ábra

2/b. ábra

A 2/c. ábrán a beavatkozás utáni állapotot látjuk,
amelyen jól megfigyelhető az utóvérzésmentes műtéti
terület.

2/c. ábra

122

3/c. ábra

3/d. ábra
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3/e. ábra
4/a. ábra

Ehhez elsőként a drót elektródot használtuk
Vágás/Koaguláció (Cut/Coag) üzemmódban, ezután a
nyújtott hurok elektródot (4/b. ábra) alkalmaztuk a simítások elvégzésére.

3/f. ábra

Negyedik esetünkben a 38 fog partialis retentiója
(4/a. ábra) miatti recurraló pericoronitise konzervatív
terápiával nem volt megoldható, ezért rádiósebészeti
eszközzel végeztük el a circumcisiót.

4/b. ábra

A 4.c. ábrán közvetlenül a beavatkozás utáni állapotot láthatjuk.

4/c. ábra

A seb fedését Benzoin és
Mirha tartalmú gyári készítménnyel végeztük, amely
lényegesen csökkenti a
posztoperatív érzékenységet (4/d–e. ábra).

4/d. ábra

124

M A GYA R F O G O R V O S , 2 0 0 4 / 3 .

4/e. ábra

A fogat körülvevő sebfelszín per secundam hámosodással gyógyul. Szót kell itt ejtenünk a recidíva kérdéséről. Ebben az esetben, amikor a distalis lágyrészek
nem teszik lehetővé, hogy a metszés síkja az ideális
szögbe essen, a mozgó nyálkahártya nyugalmi állapotban ráborulhat a felszabadított felszínekre, ami fokozza a recidíva lehetőségét.
Cikksorozatunk következő részében fogpótlástani
esetekkel kapcsolatos alkalmazásokat mutatunk be.

*INR: International Normalized Ratio: a WHO által elfogadott
nemzetközi fogalom, amely kiküszöböli a Protrombin Idő
tromboplasztin reagenstől való erős függőségét. Az INR érték tehát egy viszonyszám (amely a különböző érzékenységű tromboplasztin reagenseket veszi figyelembe).
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