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Mi a teendő foghúzás után? 

A sebet nem szabad szívogatni, öblögetni. A foghúzás napján tartózkodni kell a dohányzástól, 

alkohol fogyasztástól, mert az késlelteti a gyógyulást, illetve utóvérzést okozhat. Lehetőleg 

tejterméket, magvas ételeket ne fogyasszunk. Amíg tart a zsibbadás, ne együnk, csak 

folyadékot igyunk. Hideg borogatással (pl: törölközőbe csavart fagyasztott borsó) 

megelőzhető az arc feldagadása. 

 

Mit tegyünk, ha kiütötték a fogunkat? 

Ez általában gyerekeknél fordul elő a játék hevében. Ha a fog teljes egészében kiesett, 

lehetőség van a visszaültetésre. Ennek az esélye annál nagyobb, minél kevesebb időt van a 

fog  a fogmedren kívül. Óvatosan vízzel öblítsük le a fogról a szennyeződést, de NE 

dörzsöljük! A legjobb lenne fiziológiás sóoldatban tárolni a fogat, hogy ki ne száradjon. ( 

külföldön bevett gyakorlat az erre a célra a szülőknél lévő fiziológiás oldatot tartalmazó 

doboz ) Ennek hiányában a legjobb, ha a kiesett fogat a szülő a szájában tartja, amíg a 

fogorvoshoz érnek. 

 

Terhes vagyok. Kaphatok-e injekciót? 

Igen. Sok kismama fél, hogy a kezelés nem árt-e a babájának. A fogászati beavatkozások 

egyike sem káros a magzatnak. Egyedül röntgen felvétel nem készíthető. A fogfehérítés 

megkezdésével is tanácsos várni a baba megérkezéséig. 

 

Miért kell leszedni a fogkövet? 

A fogkő a fogak felszínére erősen tapad, fogkefével nem távolítható el. Felszínén rengeteg 

baktérium nyüzsög, melyek fogínygyulladást okoznak és fogágybetegséghez vezetnek. 

Emellett a fogak elszíneződését és kellemetlen szájszagot okozhatnak. 

 

Milyen gyakran érdemes fogorvoshoz menni? 

Fogászati ellenőrzésre fél évente célszerű járni. Ilyenkor a fogorvos felméri a fogak állapotát, 

és ha szükséges leszedi a fogköveket. 

 

Amióta várandós vagyok fogmosáskor vérzik az ínyem. Normális ez? 

Igen. A terhesség során bekövetkező hormonális változások miatt az íny vérbővé, 

sérülékenyebbé válik. Már kisebb behatásra is ( fogmosás ) vérezni kezd. Akár íny duzzanat is 

kialakulhat (terhességi granuloma). Ezeket az elváltozásokat a nem megfelelő szájhigiéne 

tovább ronthatja, ezért is fontos a lepedék, fogkő eltávolítása. Szülés után a tünetek 

rendeződnek.   

 

Károsítja-e a fogfehérítés a fogakat? 

A napjainkban használt fogfehérítő anyagok a használati utasítások betartása mellett nem 

károsítják a fogzománc.  

 

 

Mi az a fogékszer? 

A fogékszer egy apró csiszolt kristály, drágakő vagy arany ékszer, melyet egy speciális 

eljárással a fogra ragasztanak. Napjainkban egyre divatosabb viselet a hölgyek körében.  



Különféle színben és mintázatban készül. 10 perc alatt felhelyezhető a fog károsítása nélkül, 

és bármikor eltávolítható. Teljesen fájdalommentes eljárás. Akár fél évig is a fogon marad, de 

ez a fog megterhelésétől függően változhat. 

 

A témával vagy egyéb fogászattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak hozzám bizalommal 

az alábbi elérhetőségeken. 
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