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Декларация 
за 

информирано съгласие за изваждане на зъби 
 

Екстракцията на зъби е невъзвратим процес и независимо дали е рутинна или затруднена, тя е хирургична 

манипулация. Както всяка друга хирургична интервенция, тя крие някои рискове. Те включват, но не се 

ограничават само със следното: 

 

1. Подуване и/или натъртване (посиняване) и дискомфорт в оперативната област. 

2. Разтягане на ъглите на устата, изразяващо се с появата на цепнатини и натъртване (посиняване). 

3. Възможна инфекция, изискваща по-нататъшно лечение. 

4. Суха алвеола – болка в челюстта, започваща няколко дни след хирургическата анипулация, 

обикновено изисква допълнителни грижи. По-често се среща при вадене на долни зъби, особено мъдреци. 

5. Възможно е повреждане на съседни зъби, особено такива с големи пломби или коронки. 

6. Скованост или променена чувствителност в зъби, устни, език и брадичка, дължаща се на 

близостта на зъбните корени (особено тези на мъдреците) до нервите, които могат да бъдат притиснати 

и/или наранени. Най-често чувствителността се възстановява до нормална, но в редки случаи загубата й  

може да бъде постоянна. 

7. Тризмус – ограничено отваряне на устата, дължащо се на възпаление или подуване, най-често 

след отстраняване на мъдреци. Понякога той е резултат на дискомфорт в челюстната става (ТМС), 

особено когато заболяване със съответните симптоми на ТМС вече съществува. 

8. Кървене – значително кръвотечение не се наблюдава често, но може да се очаква непрекъснато 

слабо процеждане на кръв за няколко часа. 

9. Остри ръбове или костни парченца могат да се покажат по-късно на ръба на алвеолата. Това може 

да изисква допълнителна хирургична интервенция за тяхното заглаждане и/или отстраняване. 

10. Напълно отстраняване на зъбни фрагменти – за да се избегне нараняване на жизнено важни 

структури като нерви или синуси, понякога малки коренови връхчета могат да бъдат оставени на място. 

Засягане на синус: корените на горните задни зъби са често в близост до синуса и понякога парченце от 

корен може да попадне в него, или пък да се получи отвор към устната кухина, което може да изисква 

допълнителни грижи. 

11. Счупване на челюст – въпреки че е съвсем рядко, възможно е да се случи при трудни за вадене 

и/или дълбоко включени в костта зъби. 

 

Повечето процедури са рутинни и сериозни усложнения не се очакват. Ако все пак се появят усложнения, 

те най-често са леки и подлежат на лечение. 

 

Зъби, които трябва да бъдат извадени: ......................................................... 

 

Алтернативи на горепосоченото лечение: .............................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................................... 

 

Дата: ........................................ 

 

Пациент (законен настойник): ................................................................................................................................ 
Трите имена и подпис 

 

Денталния лекар: ....................................................................................................................................................... 
Име и подпис 

 

Свидетел: ................................................................................................................................................................... 
Име и подпис 


