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Partsch II. cystectomia elvégzése a 

48-as és 47-es fogak egyidejű 

eltávolításával



Anamnézis
�36 éves férfi beteg

�Általános anamnézisében fogászati-, szájsebészeti kezelést  

befolyásoló tényező jelenleg nem áll fenn

�Gyógyszereket nem szed rendszeresen,  

gyógyszerérzékenysége nincs

�Műtétei nem voltak

�Dohányzik



Klinikai vizsgálat
� Jó általános állapot

�Szimmetrikus arc

�Szanált fogazat

�Közepes szájhigiéne

�Stomato-onkológiai szűrés negatív

�TMI diszfunkcióra utaló jel nem azonosítható

�Radiológiai vizsgálat alapján dg.: 

48-as impactalt bölcsességfog koronájával 

asszociált, feltehetően follicularis cysta, amely 

a 47-es fog gyökérresoptióját okozta



Panasz

� A páciens általános fogászati szűrésre érkezett 

fogorvosához. A kiegészítő vizsgálatként készült 

orthopantomogram felvétel alapján kezelőorvosa irányította 

Szájsebészeti Osztályunkra.



CBCT 

Orthopantomogram-szerű nézet



CBCT 
Orthoradialis átmetszet

Distal 48 48 48

48 47 47 46



Intraorális kiindulási állapot 

N. alveolaris inferior, n. lingualis és n. buccalis vezetéses érzéstelenítése



Mucoperiostealis lebeny képzése 

• Gerincéli metszést végzünk a 47-es fog distalis oldalától distal felé.

• Intrasulcularis metszést ejtünk a 47-es fog distalis oldalától a 46-os fog mesialis egyharmadáig.

• Verticalis segédmétszés a 46-os fog mesialis harmadától buccalisan, az áthajlásnak megfelelően



47-es fog eltávolítása, majd a 48-as 

impactalt bölcsességfog sebészi feltárása 

• A 48-as fogat körülvevő occlusalis, buccalis és distalis csontfal megfelelő 

részének sebészi csontfúróval végzett eltávolítása.

• Gondos lágyrészvédelem



48-as impactalt bölcsességfog eltávolítása 

óvatos cystatok preparálás mellett

• Műtéti sebterület áttekintése, sebtoilette

• Ér-idegképlet nem került látótérbe.

• Szomszédos fog nem sérült.



Eltávolított 48-as és 47-es fogak a 

cystatokkal együtt



Sebzárás

Egyszerű csomós öltésekkel a 46-os fognál mesialisan a verticalis segédmetszésnél, 

valamint a distalis gerincéli metszés területén.



Szövettan



Sutura eltávolítás 1 héttel post-op



Kontrolvizsgálat 14 hónappal a műtétet 

követően 1. 



Kontrolvizsgálat 14 hónappal a műtétet 

követően 2. 


