en kort stund bara. I irreversible pulpitis, som kan
vara akut eller kronisk, är
tanden permanent smärtsamt. Dentinen är ofta
förstörde upp till det pulpal hålet och cariously
ändras. Smärta fortsätter
även efter karies borttagning. En skadad pulpa kan
inte återföras till sitt ursprungliga friska tillstånd,
Symtom på Pulpitis eller den är oåterkallelig, helt
tandvärk
enkelt ta bort irriterande
från fruktköttet inte komSymtomen vid tandvärk mer att räcka att stoppa
kan likna andra sjukdom- pulpitis. I sådana situstillstånd eller tandprob- ationer är det nödvändigt
lem. Tandvärk är van- för massan avlägsnas
ligtvis diagnosen baseras genom rotfyllning. Vitalpå en fullständig anamnes itet förlust av tand märgen
och klinisk undersökning. leder till pulpal nekros
Följande är de vanligaste som inledningsvis visar
symtomen på en Pulpi- inga symtom. Detta kan
tis. Symtomen kan vara ske genom en bakteriell
konstant smärta i en tand, infektion som kallbrand
tand är smärtsamma för eller efter trauma utan
beröring, smärta i tanden medverkan av bakterier.
som förvärras med varm
eller kall mat eller vät- Behandling för Pulpitis
skor, tand normalt re- eller tandvärk
agerar socker, käken i
området av tanden som är Behandling av tandvärk
öm och anbud till touch, inleds vanligtvis genom
feber, dental bölder kan att behandla orsaken till
uppstå när pulpitis är den pulpitis som kommer
avancerad. När pulpitis att omfatta avlägsnande
inte är alltför avancerad av alla irriterande. Speciförsvinner smärtan så fort fik behandling för en
problemet tas bort. När Pulpitis kommer att fastpulpitis är avancerade ställas utifrån sjukdomoch potentiellt irreversi- shistoria, omfattningen
bla, dröjer smärtan för av villkora, tolerans för
länge. Kronisk pulpitis särskilda läkemedel, förär å andra sidan ofta helt faranden, eller terapier
utan symtom. Det orsa- och behandling kan innekas vanligtvis av karies. hålla antibiotika, smärta
fullständig
Vita blodkroppar ansam- läkemedel,
las i Pulpaen att bekämpa eller partiell tandutdragninflammation. I reversi- ing, tömning av en böld,
bel, akut pulpitis reagerar ibland är det nödvändigt
tanden till sötma, kyla för massa tas bort av root
och värme. Smärtan varar canal ett kirurgiskt inde emalj och dentin lagrarna av tanden att nå
massa, eller av trauma
som skadar dessa lager.
Repetitiva trauma kan
men också orsaka massa
att bli inflammerad utan
infektion, som kan vara
resultatet av en feljusterad käke, eller slipning
i natt.

Vad är pulpitis eller tandvärk?
Pulpitis orsakas av en
inflammation i massan inuti tanden. Massa
är en del av insidan av
tanden som har vävnad
och nerver. Som i alla infektioner, kroppen svaren
med ökad omsättning
levererande blodkärlen
expandera.
Tandvärk
följer vanligtvis skada till
tanden. Dental massa att
vara ett ämne i mitten av
tanden består av bindväv
och celler. Den vanligaste formen av skada att
tanden är karies eller en
hålighet. Detta är ofta ett
resultat av dålig tandhygien. Socker och stärkelse
i livsmedel är de ämnen
som orsakar skador på
tänderna. En tand med
akut pulpitis är mycket
känslig för temperatur
i vissa fall en kronisk
bultande smärta. Smärta
är ett resultat av trycket
av massa eftersom det
sväller mot insidan väggarna av tanden. I pulpitis acuta serosa orsaka
förlängd kapillär fartyg
utsöndring av granulocyter och serum. Den orsakas vanligtvis av karies
som kan tränga igenom

grepp som innebär avlägsnande av den skadade
nerver och vävnad från
mitten av tanden. Om
sjukdomen lämnas obehandlade, anaerob Förruttnelsebakterier bryts
ner av död vävnad och
resultera i kallbrand.

