
Informovaný souhlas – endodontické ošetření

Vážená paní, vážený pane,

bylo Vám nabídnuto endodontické ošetření zubu. Pro Vaše snazší rozhodování a uklidnění před
zákrokem přijměte prosím tyto instrukce:

1. Endodontické ošetření zubu se provádí nejčastěji v těchto situacích:
a) Uvnitř  zubu  je  infekce,  která  vyvolá  rozpouštění  kosti  v  okolí  kořene  zubu  (lidově

„váček“).
b) Rozsáhlý kaz korunky zubu již zasáhl zubní dřeň. Tato situace, pokud není léčena, vede

ke vzniku „váčku“.
c) Korunky  zubu  chybí  tolik,  že  ji  nemůžeme  doplnit  výplní  nebo  jiným  způsobem

(korunkou)  a  zajistit  dlouhodobou  funkčnost.  V  těchto  případech  se  provede
endodontické ošetření a korunka zubu se zakotví do ošetřeného kořene.

d) U  velmi  drobných  zubů  preventivně  před  ošetřením  korunkou,  aby  se  předešlo
komplikacím po jejím nasazení (vznik „váčku“).

2. Endodontické ošetření  se  na našem pracovišti  provádí  podle nejmodernějších vědeckých
poznatků. Úspěšnost tohoto typu ošetření se pohybuje okolo 90 %. Přestože jde o rutinní
proceduru s vysokou úspěšností, je nutno upozornit na některá omezení:
a) Vždy pracujeme s živým organizmem a nelze dopředu zaručit úspěch ošetření.
b) Ošetření  se provádí  bez přímé kontroly zrakem. Je nezbytné rentgenové vyšetření  (i

opakované) k úspěšné orientaci v ošetřovaném zubu. Často ale nelze dopředu podchytit
veškerá možná úskalí  ošetřovaného zubu (anomální tvar,  průběh a počet kořenových
kanálků).

c) I  při  dodržení  všech  pravidel  pro  správné  ošetření  mohou  nastat  nepředvídané
komplikace, které mohou vést i ke ztrátě ošetřovaného zubu (rozlomí se kořen, nehojí se
„váček“,  přetrvává  intenzivní  bolest  po  ošetření).  Některé  tyto  stavy  lze  zvládnout
přídatným chirurgickým zákrokem, a tím zub zachránit (zejména u předních zubů).

3. Úspěšné  dokončení  endodontického  ošetření  na  zadních  zubech  (stoličky,  velké  i  malé)
spočívá  ve  zhotovení  korunky  nebo  jiné  náhrady  kryjící  celou  žvýkací  plošku  zubu.
Chráníme tak zub před rozlomením.

4. Většina postupů endodotnického ošetření prováděného na našem pracovišti není zahrnuta do
„standardních“  výkonů  hrazených  zdravotními  pojišťovnami.  Cena  za  zákrok  vám bude
sdělena před zahájením ošetření.

5. Cenu ošetření je nutno uhradit po jeho dokončení. Případný neúspěch ošetření po dokončení
léčby,  který  není  prokazatelné  příčinně  způsoben  ošetřujícím  lékařem,  není  možné
považovat za důvod k vrácení uhrazené platby.

Pokud máte jakékoliv otázky, obavy, nebojte se zeptat. Naši lékaři jsou připraveni Vám pomoci.
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