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APIKOTOMIJA 

 
 

Spoštovani! 

Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, 
pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlaganega zdravljenja. 

APIKOTOMIJA 
Apikotomija je kirurški poseg na obolelem zobu, ki bi ga želeli ohraniti, a ga ni bilo možno pozdraviti na 

konzervativni način z vnosom zdravil. 
 

OPIS POSTOPKA 
Po lokalni anesteziji naredimo rez na ustni sluznici in jo odluščimo od kostne podlage. Ob vodnem hlajenju s 

svedrom odbrusimo kost, nato pa odstranimo koreninski vršek obolelega zoba skupaj s pripadajočim vnetnim 

tkivom (granulum, cista). Nato rano zašijemo s šivi, ki jih čez teden dni odstrani bodisi vaš stomatolog ali po 

predhodnem dogovoru operater. Nastala votlinica se po odstranitvi vrška zoba in vnetnega tkiva postopoma 

izpolni z zdravo kostjo ali vezivom.  
 

MOŽNI ZAPLETI 
Med posegom lahko pride do krvavitve, v zgornji čeljusti do odprtja nosne ali sinusne votline, v spodnji pa do 

prehodne omrtvičenosti spodnje ustnice, če so bili operirani zobje v stranskem delu čeljusti. Vse nastale situacije 

so obvladljive in jih pacientu dodatno razložimo. 
 

NAVODILA IN NEGA PO POSEGU 
Tampon izpljunite po 30 minutah, in če še krvavite, ponovno zagrizite v sterilni tampon ali gazo. Omrtvičenost 

predela obraza traja še dve do tri ure po posegu. V tem času ne uživajte hrane. Priporočamo relativno mirovanje 

in čimprejšnje zunanje hlajenje operiranega mesta (npr. z gel blazinicami), saj tako precej zmanjšate oteklino, ki 

narašča do tri dni, zatem prične plahneti. Pravočasno, preden popusti anestetik, vzemite tudi tableto proti bolečini 

(NE ASPIRIN, ker moti proces strjevanja krvi). Vsaj dva dni ne kadite in ne uživajte alkohola. Do odstranitve šivov 

uživajte pasirano oz. mehko hrano.   

Na dan posega ne izpirajte ust z žvrkljanjem tekočine, z zobno krtačko se izogibajte operiranemu mestu (lahko 

povzročite krvavitev). V naslednjih dneh vzdržujte strogo ustno higieno in izpirajte usta s kamiličnim čajem enkrat 

do trikrat dnevno. Izogibajte se fizičnim naporom.  

V naši ambulanti ste dobili v roke pisno obvestilo, s katerim lahko pri izbranem osebnem zdravniku uveljavljate 

odsotnost z dela; hkrati je to sporočilo pristojnemu zobozdravniku ali zdravniku o opravljenem posegu.  
 

ČE SE POJAVIJO NASLEDNJE TEŽAVE:  
• močnejša krvavitev, 

• povišana telesna temperatura nad 38 °C, 

• naraščajoča oteklina, ki ne mine po treh dneh, 

• otežkočeno odpiranje ust ali požiranje sline, 

• kljuvajoče bolečine, 

se pred datumom redne kontrole oglasite v naši ambulanti. Kontaktni telefonski številki v primeru zapletov sta (03) 423 
33 77. Na njiju smo dosegljivi med 7. in 11. uro. Izven tega časa se v primeru hujših težav oglasite v Urgentnem centru 

bolnišnice.  
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