
 

ZGODA NA LECZENIE AMPUTACYJNE/KANAŁOWE ZĘBA MLECZNEGO 

 

w gabinecie dentystycznym Kids Dental, mieszczącym się w Warszawie, przy ulicy Księcia Janusza 42 lok. 

U3, prowadzonym przez dr n.med. Katarzynę Kajka-Hawryluk, nr prawa wykonywania zawodu: 2355161. 

DANE PACJNETA (imię, nazwisko, data urodzenia) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (imię, nazwisko, nr pesel) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznałem się z powyższą informacją i zrozumiałem ją. Wybrać z poniższych: 

 Wyrażam zgodę na leczenie amputacyjne/kanałowe zęba……………. mojego dziecka.  

 Nie wyrażam zgody na leczenie amputacyjne/kanałowe zęba …………….. mojego dziecka. 

 

Data,  podpis…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uwagi ogólne: 

Głęboka próchnica, uraz zęba, czynniki jatrogenne mogą doprowadzić do zmian zapalnych miazgi zęba i związanych z tym 

następstw – ból zęba, ból kości, obrzęk dziąsła lub policzka, zmiany zapalne w kości, uszkodzenia zawiązka zęba stałego, wzrost 

temperatury ciała; 

W przypadku zębów mlecznych postępowanie lecznicze w takim przypadku obejmuje usuniecie zęba lub leczenie amputacyjne / 

kanałowe; 

Usunięcie zęba: daje najbardziej przewidywalne skutki lecznicze – pozwala na pozbycie się przyczyny stanu zapalnego, ale wiąże się 

niepożądanymi okolicznościami lub następstwami:  

1. Usunięcie zęba mlecznego, zwłaszcza trzonowego (czwórka i piątka),  w czasie gdy korzenie zęba są jeszcze zachowane nie 

jest prostym zabiegiem: należy uzyskać skuteczne znieczulenie – samo podanie znieczulenia u dziecka wiąże się m.in. z ryzykiem 

skaleczenia, powstania krwiaka, lub nieuzyskaniem wystarczającego efektu znieczulającego; oraz wiąże się jak wiele procedur 

medycznych z ryzkiem wystąpienia reakcji alergicznej; obecność niezresorbowanych korzeni czyni zabieg usunięcia zęba mlecznego 

dość trudnym technicznie – lekarz może skierować do chirurga stomatologicznego; 

2. Przedwczesna utrata zęba mlecznego, zwłaszcza ostatniego trzonowca powoduje utratę miejsca dla stałego następcy 

(jednoimiennego zęba stałego) i problemy ortodontyczne w przyszłości; 

3. Utrata siekaczy może przyczynić się do powstania dysfunkcji języka, nieprawidłowego wyrżnięcia się stałych siekaczy, 

powstania dysproporcji w rozmiarach szczęki górnej i dolnej 

Miejsca po przedwcześnie utraconych zębach mlecznych można zabezpieczyć aparatami ortodontycznymi wykonanymi w niedługim 

czasie po usunięciu zębów – ok. 2 – 4 tygodnie. 

Leczenie amputacyjne / kanałowe  - pozwala uniknąć lub odroczyć usunięcie zęba. Można wykonać u dzieci nieobciążonych 

chorobami ogólnymi. Leczenie to wymaga dużo czasu – jedna lub dwie/trzy wizyty po ok. 30min, wymaga nakładów finansowych 

(leczenie kanałowe i odbudowa zęba) i niekiedy kończy się niepowodzeniem, czyli wystąpieniem powikłań i koniecznością usunięcia 

zęba. W przypadku sukcesu klinicznego ząb taki należy kontrolować radiologicznie, czyli prześwietlać ( po 3, po 6 i po 12 m-cach). 


