
Betegtájékoztató 

 

Helyi érzéstelenítés 

Helyi érzéstelenítésben végezzük mindazon kezeléseket, melyek fájdalommal járhatnak. Az 

érzéstelenítés során kezelőorvosa különböző technikákat alkalmazva (helyi-, vezetéses-, 

intraligamentális érzéstelenítés) juttatja az érzéstelenítő oldatot (lidocain, articain) injekciós tű 

segítségével a megfelelő helyre. Külön kérésre és térítés ellenében lehetőség van a 

legmodernebb fájdalommentes eljárás, a QuickSleeper alkalmazására is. 

Fontos tudnivalók az érzéstelenítésről, kockázatokról  

Bizonyos betegségek és állapotok kockázatot jelenthetnek az érzéstelenítés során. Ezért fontos 

az anamnézis lap pontos kitöltése. Ha még nem töltött ki ilyen nyomtatványt, illetve ha a 

kitöltéstől eltelt idő alatt változás állt be az egészségi állapotában, kérem, mindenképpen 

jelezze kezelőorvosának: különös tekintettel az allergiát, vérzékenységet, vérhígítók szedését, 

pajzsmirigy betegséget, várandósságot, művese kezelést.  

 

Eltitkolt, nem ismert érzéstelenítőszer allergia esetén beadott érzéstelenítő szer 

eredményeként kiterjedt vizenyős duzzanat, allergiás tünetek, kiütések jelentkezhetnek. Kis 

eséllyel ugyan, de allergia esetén, végső soron a légzés nehezítettsége, légszomj, fulladás és 

ájulás is elképzelhető! 

Érzéstelenítés utáni szövődmények, következmények 

A helyi érzéstelenítés következtében az érzéketlenné vált területet akaratlanul is 

megharaphatja, sérüléseket szerezhet, melyeket nem érez. Ezért is fontos, hogy amíg zsibbad 

a kezelés után, ne egyen! Ne harapdálja a száját izgalmában! Az érzéstelenítő beadása után 

előfordulhat ájulás vagy erősebb szívdobogással járó múló rosszullét. A beadás helye picit 

vérezhet. Ezzel nincs teendő. Erősebb vérzés esetén forduljon orvoshoz! Előfordulhat, hogy 

az ideghez túl közel kerülő tű megsérti azt. Ekkor az arc/száj egy része hosszabb ideig, akár 

3–6 hónapig is zsibbadhat, érzéketlen lehet!  

Felső, hátsó fog zsibbasztása esetén kialakulhat a szemhéj vagy akár a szem mozgásának 

zavara, mozdulatlansága, kettős látás. Ne ijedjen meg! Ez 1–1,5 óra alatt elmúlik. Ha ilyet 

észlel, ne vezessen autót, ne üljön biciklire! Főleg hátsó fog (akár alsó vagy felső) 

érzéstelenítése esetén alakulhat ki vérömleny (lilásbordó duzzanat) a megszúrt területen, ha a 

tű véletlenül eret talál. Ekkor napjában 5–6 alkalommal jeges borogatást kell alkalmazni és a 

szájat tornáztatni kell! 

Gyulladás, gennyesedés, szájnyitás nehézsége (szájzár) vagy láz esetén azonnal jelentkezzen a 

fogorvosánál! 

Verziószám:1. 


