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Dentysta - słowo, które u wielu osób wy-
wołuje lęk. Panuje przekonanie, że wizy-
ta u stomatologa jest bolesna, dlatego 
niektórzy unikają gabinetów stomato-
logicznych jak ognia. Dodając do tego 
fakt, że mnóstwo osób myje zęby za 
krótko lub nieprawidłowo, 20% Polaków 
szczotkuje je zaledwie raz na dobę, a ko-
lejne 10% (czyli około 4 miliony osób!) 
nie myje zębów wcale, wniosek nasuwa 
się jeden - zęby Polaków są w opłaka-
nym stanie. Tymczasem właściwa higie-
na jamy ustnej od najmłodszych lat i re-

gularne wizyty kontrolne u dentysty (raz 
na pół roku) pozwalają wykryć i wyle-
czyć zmiany chorobowe we wczesnym 
stadium. Pomimo wysokiego poziomu 
rozwoju stomatologii, WIELOLETNIE ZA-
NIEDBANIA SPRAWIAJĄ, ŻE CZASAMI NA 
LECZENIE JEST JUŻ PO PROSTU ZA PÓŹ-
NO. W TAKIEJ SYTUACJI JEDYNYM ROZ-
WIĄZANIEM JEST EKSTRAKCJA ZĘBA, 
NAZYWANA POTOCZNIE JEGO „WYRWA-
NIEM”. 

CO TO JEST EKSTRAKCJA
I JAK PRZEBIEGA?
Ekstrakcja jest to zabieg chirurgiczny ma-
jący na celu usunięcie zęba z jamy ustnej. 
W niektórych sytuacjach konieczne jest 
wykonanie ekstrakcji chirurgicznej.  Naj-
częściej dotyczy ona zatrzymanych, czyli 
niewyrżniętych zębów mądrości - tak zwa-
nych „ósemek”.  Ten nieco bardziej skom-
plikowany zabieg przeprowadza lekarz 
dentysta ze specjalizacją z chirurgii stoma-
tologicznej. EKSTRAKCJĘ ZĘBA WYKONUJE 
SIĘ W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM, WIĘC 
JEST BEZBOLESNA. Przeprowadza się ją 
z użyciem specjalnych dźwigni i kleszczy. 
Po uchwyceniu nimi zęba, dentysta wy-
konując odpowiednie ruchy doprowadza 
do jego rozchwiania, tak aby z łatwością 
móc go wyjąć z kości (zębodołu). Po usu-
nięciu zęba z jamy ustnej, lekarz dokładnie 
oczyszcza pusty zębodół. Niekiedy może 
okazać się konieczne zszycie powstałej 
rany. W ekstrakcji chirurgicznej wydoby-
cie zęba z otaczającej go kości wymaga 
z reguły użycia dodatkowych narzędzi 
i nacięcia dziąsła. Rana w tym przypadku 
jest nieco większa niż przy standardowej 
ekstrakcji, stąd też konieczne jest jej zszy-
cie. Wymaga to ponownego stawienia się 
pacjenta w gabinecie na zdjęcie szwów 
po około 7 dniach od zabiegu.

KIEDY USUNIĘCIE 
ZĘBA JEST KONIECZNE?
EKSTRAKCJA JEST ZAWSZE ROZWIĄZA-
NIEM OSTATECZNYM, KIEDY LECZENIE 
ZACHOWAWCZE NIE JEST MOŻLIWE. 
DOKONUJE SIĘ JEJ W PRZYPADKU ZA-
AWANSOWANYCH CHORÓB ZĘBA LUB 

OTACZAJĄCEJ GO TKANKI - ZWANEJ 
PRZYZĘBIEM. Niekiedy usunięcie zęba 
jest konieczne gdy został on złamany 
i niemożliwa jest jego odbudowa, cza-
sami przy złamaniach kości szczęki i żu-
chwy, jeśli ząb utrudnia ich zrośnięcie. 
Coraz częściej dokonuje się ekstrakcji 
również ze wskazań ortodontycznych. 
Wyrywa się wtedy zdrowe zęby, na przy-
kład czwórki czy ósemki, aby zrobić miej-
sce na zęby znajdujące się poza łukiem. 
Usuwa się także zatrzymane zęby mądro-
ści jeśli bolą lub wpływają niekorzystnie 
na położenie zębów sąsiednich. 

KIEDY MIMO
WSKAZAŃ EKSTRAKCJA 
JEST NIEMOŻLIWA?
Bezwzględnych przeciwwskazań jest 
naprawdę niewiele i są to sytuacje rzad-
kie. A mianowicie: nigdy nie dokonuje 
się wyrwania zęba jeśli znajduje się on 
w guzie nowotworowym, naczyniaku 
krwionośnym lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. W każdej innej sytuacji, eks-
trakcja jest możliwa, po odpowiednim 
przygotowaniu pacjenta, odczekaniu 
adekwatnego do danej sytuacji czasu 
(kilka dni a nawet miesięcy). Względnym 
przeciwwskazaniem jest wiele chorób 
ogólnoustrojowych. NIEZWYKLE WAŻNE 
WIĘC JEST POINFORMOWANIE STOMA-
TOLOGA O WSZELKICH CHOROBACH 
I PRZYJMOWANYCH LEKACH. POMOŻE 
TO ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POWI-
KŁAŃ W TRAKCIE I PO ZABIEGU. Istotne 
znaczenie mają choroby krwi - białaczka, 
hemofilia i wszelkie schorzenia wpły-
wające na krzepliwość krwi, a także 
choroby układu krążenia, zwłaszcza gdy 
pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepo-
we i rozrzedzające krew (kwas acetylo-
salicylowy). W takim przypadku lekarz 
prowadzący pacjenta powinien zostać 
poinformowany o planowanym zabiegu 
stomatologicznym i w zależności od sta-
nu zdrowia danej osoby zmodyfikować 
dawki lub kazać odstawić na określony 
czas powyższe leki. Warto wspomnieć 
o stosowanych przez wiele osób prepa-
ratach z wyciągiem z miłorzębu 
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japońskiego (Ginkgo Biloba). One rów-
nież zwiększają ryzyko krwawień pod-
czas zabiegu i powinny zostać odstawio-
ne na tydzień lub dwa przed planowaną 
ekstrakcją. Nadczynność tarczycy, choro-
by wątroby, nerek, alergie, padaczka czy 
choroby psychiczne mogą wymagać 
dostosowania warunków (choćby ro-
dzaju środka znieczulającego) lub termi-
nu usunięcia zęba. Kobiety nie powinny 
planować ekstrakcji podczas miesiączki 
oraz w ciąży. Jeśli już istnieje konieczność 
wyrwania zęba w ciąży to można to zro-
bić po skończeniu 3, a przed rozpoczę-
ciem 7 miesiąca - oczywiście informując 
wcześniej o swoim stanie stomatologa! 
Szczególnego postępowania wymagają 
też pacjenci z cukrzycą, schorzeniami 
immunologicznymi czy przewlekłym 
stanem zapalnym. U takich osób często 
konieczne jest bowiem profilaktyczne 
podanie antybiotyku. Jeśli przed wizytą 
u dentysty dopadnie nas infekcja, czy 
choćby opryszczka, wizytę należy prze-
łożyć. Istnieją również miejscowe prze-
ciwwskazania do usunięcia zęba, takie 
jak szczękościsk oraz wrzodziejące za-

palenie błony śluzowej w obrębie jamy 
ustnej. 

CO PO EKSTRAKCJI?
Stomatolog na pewno poinformuje nas 
jak postępować po wyjściu z gabinetu. 
Tampon umieszczony w miejscu po 
ekstrakcji powinniśmy zagryzać około 
pół godziny. Jeśli po takim czasie na-
dal występuje obfite krwawienie lepiej 
skontaktować się z naszym dentystą. 
Przez pierwsze dwie godziny po wy-
rwaniu zęba nie wolno nic jeść ani pić, 
a w czasie kolejnej doby należy unikać 
wysiłku fizycznego, spożywania gorą-
cych napojów i pokarmów. W tym czasie 
nie należy też palić papierosów, pić alko-
holu ani płukać jamy ustnej. Umyć zęby 
możemy minimum 12 h po zabiegu, 
omijając oczywiście okolice rany poek-
strakcyjnej. Wszystkie te działania mają 
na celu zapobiegnięcie powikłaniom 
po zabiegu, takim jak choćby przedłuża-
jące się krwawienie czy suchy zębodół. 
O SUCHYM LUB PUSTYM ZĘBODOLE 
MÓWIMY GDY NIE WYTWORZY SIĘ 
SKRZEP KRWI LUB DOJDZIE DO JEGO 

WYPŁUKANIA. U PACJENTA OBJAWIA SIĘ 
TO GORĄCZKĄ, SILNYM PROMIENIUJĄ-
CYM BÓLEM ORAZ NIEPRZYJEMNYM 
ZAPACHEM Z UST. Suchy zębodół często 
doprowadza do kolejnego powikłania, 
jakim jest ropne zapalenie zębodołu. 
Oba rozwijają się w przeciągu kilku dni 
po ekstrakcji, wymagają zgłoszenia się 
do stomatologa i odpowiedniego lecze-
nia. Często usunięciu zęba towarzyszy 
obrzęk, wymagający robienia zimnych 
okładów, a gdy przestaje działać znie-
czulenie może być odczuwalny również 
ból. Warto więc zaopatrzyć domową ap-
teczkę w lek przeciwbólowy. 

Kiedy rana po usunięcia zęba się zagoi 
należy zastanowić się nad sposobem 
wypełnienia powstałej po nim luki. Nie 
jest to jedynie kwestia estetyczna, ale 
przede wszystkim zdrowotna. Brak zęba 
może doprowadzić do przechylania 
zębów sąsiednich, a także wysunięcia, 
a nawet wypadnięcia zębów przeciw-
stawnych. Kość w miejscu po ekstrakcji 
z czasem zaczyna zanikać, więc im dłu-
żej będziemy odwlekać uzupełnienie 
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braków w uzębieniu tym okaże się ono 
trudniejsze. W przypadku wyrwania po-
jedynczych zębów rozważyć możemy 
na przykład wstawienie implantu. Me-
toda polega na stworzeniu sztucznego 
korzenia i odbudowie korony zęba. Ko-
lejnym sposobem uzupełnień luk w uzę-
bieniu są protezy stałe - mocowane do 
własnych zębów pacjenta. Wśród nich 
najpowszechniejsze są mosty oraz ko-
rony. W przypadku pacjentów u których 
brakuje wielu zębów lub nie mają ich 
wcale w grę wchodzą protezy ruchome. 
Nie zapobiegają one zanikowi kości stąd 
też co kilka lat wymagają dopasowania 
lub wymiany. Ta metoda refundowana 
jest przez NFZ, naprawy przysługują co 2 
natomiast nowe protezy co 5 lat. 

Czasami ekstrakcja zębów ma docelowo 
służyć względom estetycznym, ale w zde-
cydowanej większości jest skutkiem na-
szych własnych, wieloletnich przewinień. 

BY WYRYWANIA ZĘBÓW UNIKNĄĆ OD-
WIEDZAJMY REGULARNIE DENTYSTĘ 
I NAPRAWIAJMY WSZELKIE POJAWIA-
JĄCE SIĘ UBYTKI, A PRZEDE WSZYSTKIM 
ZACHOWUJMY PRAWIDŁOWĄ HIGIENĘ 
JAMY USTNEJ. Podkreślić trzeba, że właś-
ciwa higiena to nie tylko szczotkowanie 

zębów minimum dwa razy na dobę. 
W jej zakres wchodzi też nitkowanie, 
płukanie jamy ustnej specjalnymi pły-
nami oraz oczyszczanie powierzchni 
języka. 

Joanna BluJ
Pracownik Apteki

Zaledwie 28% Polaków ma komplet własnych 
zębów. Jest to jeden z najgorszych wyników 

wśród krajów Unii Europejskiej! Dla porównania 
w Szwecji czy Danii jest to ponad 50%. Ponadto 

37% Polaków nosi ruchome protezy zębów  - 
tutaj również zajmujemy niechlubne pierwsze 
miejsce w UE. Ponownie świetnym przykładem 
jest Szwecja z najniższym odsetkiem populacji 

ze sztucznymi zębami – zaledwie 10%.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Teraz 2x większy!

Działa już po 
15 minutach 
aż do 8 godzin!*

*dotyczy Nurofen Mięśnie i Stawy Forte

Nurofen dla dzieci junior,  Ibuprofenum, 100 mg, kapsułki do żucia, elastyczne. Wskazania do stosowania: do obniżania gorączki i łagodzenia objawów przeziębienia i grypy oraz leczenia łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból gardła, ból zęba, ból ucha, ból głowy oraz niewielkie bóle  
i skręcenia u dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat). Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwościw wywiadzie (np. astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzyw-
ka), związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub nawracającaw wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie 
lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; ciężka niewydolność: serca (IV klasa wg NYHA), nerek lub wątroby; ostatni trymestr ciąży; krwawienie z naczyń mózgowych lub  inne czynne krwawienie; zaburzenia krwi o nieustalonym pochodzeniu; 
ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Nurofen Mięśnie  
i Stawy Forte, Ibuprofenum, 400 mg, tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu: bóle okolicy krzyżowej, nerwobóle, bóle mięśni i stawów. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. pokrzywka, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), czynną lub występującą w wywiadzie chorobą wrzodową 
żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniem (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; ciężką niewydolność: wątroby, nerek lub serca (klasa IV 
wg NYHA); przyjmowanie jednocześnie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); ostatni trymestr ciąży, skaza krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. Nurofen Mięśnie i Stawy, 
Ibuprofenum, 50 mg/g, żel. Wskazania do stosowania: Żel o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym, przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie 
zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości (np. astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli, katar, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) w odpowiedzi na 
ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); trzecim trymestr ciąży; nie stosować na uszkodzoną skórę. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  PL/2017-10/89
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