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POUČENÍ PACIENTA 

o zdravotním výkonu – EXTRAKCE ZUBU 

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 léčebném výkonu: 

Extrakce zubu je vytržení zubu prořezaného do dutiny ústní či uloženého v čelisti. Provádí se zpravidla v 

místním znecitlivění (lokální anestezii). Zákrok se provádí ambulantně. K extrakci zubu se přistupuje 

v případě, kdy veškeré další možnosti léčby zubu selhaly a další zachování zubu není možné. 

 

II. Popis výkonu: 

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

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

V některých případech je nutné přistoupit ke komplikované či chirurgické extrakci – zejména z důvodu 

špatné polohy zubu, pokud je zub v čelisti blokován nebo se nemůže normálně prořezat. Chirurgicky se 

také odstraňují zbytky kořene, rozlomené části trhaného zubu apod. U extrakcí v postranním úseku v horní 

čelisti může dojít k otevření dutiny čelistní kosti, která pak svým přirozeným ústím komunikuje s nosní 

dutinou. Aby nedošlo k poruchám hojení, je nutné ránu zašít, pacientovi je po dobu jednoho týdne 

doporučeno nesmrkat a zpravidla bývají nasazena antibiotika 

 

III. Možné komplikace a doporučení po výkonu: 

Extrakce zubu je spojena s projevy typickými pro: otok, bolest, omezené otvírání úst, ale i krevní podlitinu, 

zvýšenou teplotu. Tyto projevy jsou velmi individuální.  

Nekomplikovaná extrakce pacienta nezatěžuje. Po vytržení zubu ještě určitou dobu účinkuje místní 

anestezie, po jejím odeznění se může objevit bolest, kterou lze mírnit léky proti bolesti. Vhodné jsou také 

chladivé obklady. První a druhý den po výkonu ústa nevyplachujte žádnými roztoky (tento bod je velmi 

důležitý, vyplachováním by mohlo dojít k vyplavení krevní sraženiny a rána by se nemusela zdárně hojit) 

a z rány nic nevysávejte! 

Bolesti mohou přetrvávat několik dnů, pokud se bolestivost zvyšuje, přidá se zvýšená teplota, je nutné 

problémy konzultovat s lékařem. Další komplikací po zákroku může být krvácení z rány, které je 

doporučeno stavět přiložením čistého bavlněného kapesníku na ránu pod mírným tlakem po dobu 15-20 

minut.  
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Po extrakci je nutné dodržet všechna doporučení lékaře – nejíst do odeznení účinků anestezie, první 3 

dny po extrakci se doporučuje nekouřit a nepít alkohol z důvodu možného zhoršení hojení a možných 

dalších komplikací. Při čištění zubů je nutné dbát v okolí rány zvýšené opatrnosti a při jídle je vhodné 

postiženou oblast nezatěžovat. Pokud se u vás projeví jakékoli vážnější komplikace, je vhodné kontaktovat 

lékaře. 

V případě použití nevstřebatelných stehů se domluvte s ošetřujícím lékařem na jejich vyjmutí (cca za 7-10 

dní). 

 

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: 

 


