
 

 

 

Informovaný souhlas pacienta s  chirurgickou extrakcí a s extrakcí 

Vážená paní, vážený pane, 

informovaný souhlas je dokument, který Vás, jako pacienta, informuje o povaze zákroku, který Vám 

doporučil Váš ošetřující lékař. V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

Co je extrakce a chirurgická extrakce? 

V případě prosté extrakce jde o vytržení zubu, více zubů, nebo jejich pozůstatků. Chirurgická extrakce 

zahrnuje výkon složitější, který si vyžaduje odklopení okolní sliznice a eventuálně snesení části kosti.   

Anestezie 

Výkon bude proveden v místním znecitlivění. To znamená, že se anestetikum (znecitlivující látka) aplikuje 

do místa plánovaného zákroku, nebo do oblasti nervu, která danou oblast zákroku inervuje.  

Indikace extrakce 

Váš ošetřující lékař navrhnul vytržení Vašeho zubu kvůli některému z těchto důvodů: 

• zánětlivý proces kosti v okolí zubu, který nelze ošetřit jinak; 

• tvorba cyst (patologické útvary) v kosti kolem zubu; 

• ortodontická léčba; 

• destrukce zubu kazem; 

• zánět zubní dřeně, který nelze ošetřit jinak vzhledem ke komplexnímu stavu zubu; 

• záněty okolních struktur na obličeji a krku, které jsou zubního původu; 

• pokročilá parodontitida; 

• stav před radioterapií v oblasti hlavy a krku, před plánovaným velkým operačním zákrokem 

Kontraindikace extrakce a chirurgické extrakce 

Mezi důvody, které tento výkon vylučují, může patřit: 

• krvácivé stavy (relativní kontraindikace) 

• akutní onemocnění 

• léčba některými specifickými léky  (relativní kontraindikace) 

Co dělat před výkonem 

Pacient nemusí dodržovat žádný speciální režim. Vhodné ale je, abyste před výkonem byli najezení. Hlad 

může potencovat horší snášenlivost výkonu. 

Jak samotný výkon probíhá 

Nejdříve je pacientovi aplikována anestezie do oblasti výkonu (místní znecitlivění). Následně je zub nebo 

jeho pozůstatek vytržen pomocí páky a kleští. U chirurgické extrakce je potřebné uvolnit okolní sliznici a 



někdy i kost. Rána je obvykle ošetřena a následně uzavřena sešitím jejích okrajů. U prosté extrakce to však 

nemusí být konstantní součástí výkonu. U chirurgické extrakce je sešití okrajů ran standardním postupem. 

Někdy také do rány aplikujeme tzv. gumový drén, což je malý proužek gumy vložený do rány, jehož úkolem 

je odvádění tekutin z rány. Drén odstraňujeme v příští návštěvě. 

Jaké jsou možné komplikace 

Komplikace po extrakci mají charakter dočasný.  Většinou se jedná o následující: 

• modřina 

• infekce v okolí rány 

• změna citlivosti sliznice a rtu 

• poranění okolných struktur, zlomenina čelisti 

• alergická reakce 

• otevření čelistní nebo nosní dutiny 

• krvácení 

• poškození sousedních zubů 

Co dělat po výkonu 

Po chirurgickém výkonu je nutné dbát o hygienu dutiny ústní. V místě extrakce čistíme zuby jemněji a 

kartáčkem s měkkými štětinkami. Po extrakci, kde nebyla rána ošetřena šitím, není po dobu 48 hodin 

vhodné vyplachování žádnou tekutinou (voda, ústní voda, nálevy, odvary). Také není vhodné kouření, 

minimálně v první den po extrakci. Dále je vhodné se řídit doporučením Vašeho ošetřujícího lékaře.  

 

Prohlašuji, že mi byl náležitě vysvětlen důvod, způsob provedení a možné komplikace během a po 

výkonu. Dále mi byla vysvětlena rizika vyplývající z odmítnutí plánovaného výkonu a byly mi navrženy 

další alternativy ošetření. Měl jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě s plánovaným výkonem 

zajímá, a obdržel jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměl. Lékařem jsem byl poučen o možnosti svůj 

souhlas s navrženým postupem odvolat. Byl jsem seznámen s plánovanou cenou výkonu a tuto 

akceptuji. 

V souladu s § 96 odst. 1 Občanského zákoníku souhlasím s extrakcí zubu č. ..................... 

 

Jméno pacienta ev. zákonného zástupce: ………………………………………………………………………. 

Rodné číslo pacienta ev. zákonného zástupce: ……………………………………………………………….. 

Podpis pacienta ev. zákonného zástupce:…………………………………………………………………………. 

 

V Trutnově dne:  ................................................ 


