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POUČENÍ PACIENTA 

o zdravotním výkonu – ENDODONCIE 

ve smyslu ustanovení §31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování a §94 odst. 1 a §2638 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

I. Informace o zdravotním výkonu: 

Endodontické ošetření se provádí pro zabránění rozvoje zánětu zubu a jeho okolí. Uvnitř zubu, v dřeňové 

dutině a kořenových kanálcích, se nachází dřeň neboli pulpa, obsahující nervově-cévní svazek. 

Nejčastější příčinou onemocnění dřeně je hluboký kaz. Dojde-li v důsledku hlubokého kazu k nezvratným 

změnám v nervově-cévním svazku, je potřeba endodontické ošetření zubu. 

 

II. Popis výkonu: 

Lékař aplikuje lokální anestezii. Před samotnou injekcí lze místo vpichu znecitlivět povrchovým 

anestetikem. Při výkonu byste neměli cítit bolest, ale pouze dotyk, někdy lehce nepříjemný tlak.     

Jde o ambulantní stomatologický zákrok v lokální anestezii s odstraněním rozpadlé, infikované tvrdé a 

měkké tkáně zubu. Provádí se zpřístupnění, zprůchodnění a opracování kanálků, desinfekce 

zprůchodněných kanálků zubu, jejich zaplnění a uzavření provizorní výplní. Opatření zubu fotokompozitní 

výplní nebo zpevnění zubu korunkou přichází na řadu až po úplném zhojení zubu. 

Ošetření patří v zubní ordinaci k těm nejnáročnějším, pro úspěšnou léčbu je nutné ošetřit kanálek v celém 

rozsahu, proto bývá součástí ošetření také rentgenový snímek, ale nezbytné je moderní přístrojové 

vybavení, kvalitní nástroje i materiály, pečlivost a trpělivost. Někdy je možné ošetření rozdělit do několika 

návštěv. 

 

III. Možné komplikace a doporučení po výkonu: 

Zhotovení kořenové výplně není pro zdravého člověka žádnou zátěží. I po pečlivém ošetření může někdy 

dojít k několika komplikacím jako jsou: bolestivost zubu (zejm. na skus a poklep), otok měkkých tkání 

v okolí postiženého zubu, zánět, zvýšená teplota. 

Do odeznění účinků anestezie (znecitlivění) je riziko poranění (kousnutí se) tváře nebo jazyka, po ošetření 

doporučujeme klidový režim, příp. tišit bolesti pomocí běžně dostupných léků proti bolesti. 

Pacient je oprávněn klást otázky a svobodně se rozhodnout, zda na základě všech výše uvedených 

informací s navrženým zdravotním výkonem souhlasí. 

 

V Praze dne: 

Podpis klienta nebo zákonného zástupce: 

 


