rötterna. Pulpotomy är ett
mycket vanligt förfarande
i barn och har en relativt
god prognos av framgång.

Även om dina tänder har
en hård yttre beläggning,
finns det ett mjukt inre
område som kallas massa. Detta område ligger
ovanför tandköttskanten
och inrymmer nerver och
blodkärl som ger näring
och annat stöd för dina
tänder. Vanligtvis används en viktig pulpotomy att ta bort infekterade
delar av massa för att
förhindra skador på nervoch rot. En pulpotomy är
en tandläkare förfarande
som tar bort några av
tand massa ligger i massa
kammaren. En pulpotomy
är per definition det kirurgiskt avlägsnandet av en
inflammerad massa kammare på grund av invasionen av några fula bakterier. Det är ett komplicerat
ord för ett mycket vanligt förfarande i pediatric
dentistry. Det är inte en
rotfyllning, och generellt
röra inte rötterna. Men det
kan utföras på patienter
som kräver en rotfyllning
men kan inte få en planerad i flera veckor, det tar
bort vissa inflammation
att trycka på nerver som
kan orsaka smärta. Oftast
är är pulpotomy indicerat
för behandling av primära
tänder med djupa hålrum
som påverkar massa över

När små barn drabbas
av karies, kan de förlora
mjölktänderna
mycket
tidigare än de borde. De
kan också känna en grad
av obehag när de utvecklar djupa hålrum som börjar att påverka nerverna
ovanför tanden rotar. Bör
dessa ignoreras kan de
börja påverka tand rötter,
vilket antingen betyder
att göra en full rotfyllning eller extrahera tanden.
Det typiska pulpotomy
förfarandet är att öppna
tandens massa kammare,
ta bort förfalla och så
mycket av massa vävnad
som praktiskt, placera
medicinering i form av
en bomullspellet eller
cement pasta och stäng
sedan tanden med en restaurering. Det är enkel,
snabb och billig. Detta
görs i ett enda besök eller
flera besök, beroende på
den första infektionen och
svaret från tanden. Sedan
tillkomsten av traditionella endodontia, har denna
teknik vanligtvis reserverats för lövfällande tänder.
Extraktion är inte att föredra om vuxna tänder inte
kommer att växa i flera år.
En viktig pulpotomy kommer att lindra smärta och
känslighet för värme och
kyla. Dessutom när massa
förfalla grips, förhindrar
det infektioner från att
utvecklas i omgivande
vävnader. På samma gång,
kan ditt barn inte behöva
genomgå ytterligare påfrestningar är associerad

med en rotfyllning. I en
pulpotomy,
tandläkare
eller endodontist borrar
in i tanden och tar bort
ruttnande tand fråga, och
ansluter sedan till massa
kammaren för att ta bort
alla drabbade nerverna
och massa. Området behandlas med medicinering
och har packning placeras
i det, som kan bo på plats.
När behandling på massa kammare och nerv är
klar, placeras vanligtvis
en krona på tanden för
att förhindra ytterligare
förfall och för att skydda
tanden. Pulpotomies har
relativt god prognos. Det
kan köpa lite tid, men kan
inte spara en redan abscessed tand. Det är ofta
förvånande för mig hur en
till synes litet område av
förfall kan vara djupt nog
att nå massa. Detta beror
ofta på den varierade antomy av mjölktänderna
och den snabba utvecklingen av förfall. Även
om en mycket pålitlig
förfarande, sällan, en tand
med en pulpotomy har
komplikationer och måste
extraheras. Detta beror
oftast på de återstående
massa vävnaden i roten
kanalerna ger någon form
av problem.
Detta förfarande kan
vara framgångsrika för
baby tand, det är inte alltid 100% framgångsrik.
Ibland skador har inträffat på rötter och en full
rotfyllning krävs istället.
Tandläkare och föräldrar
måste väga om en rotfyllning är värt eller om
utvinning är mer rimlig
behandling. Typiskt, en
vital pulpotomy sparar

tanden i fråga nästan 95%
av tiden. Så länge den
nerven är inte smittade,
tanden och omgivande
vävnad kommer att återhämta sig med en minimal mängd av svårigheter.
Tyvärr, om roten är bara i
början att bli smittad, det
kanske inte möjligt att ta
reda på tiden av förfarandet. I dessa fall kan en rotfyllning behövas senare.
Även en pulpotomy sker
ofta på mjölktänderna, har
det användningsområden
för äldre patienter också.
När människor kräver en
rotfyllning de kan vara i
en mycket smärta och en
pulpotomy kan vara ett
första steg mot att göra en
rotfyllning vid en framtida. En nackdel med detta
förfarande är att det ofta
eliminerar tand obehag,
som kan övertyga vissa
patienter att de inte behöver få en rotfyllning.
Tandläkare rekommenderar att pulpotomies på
vuxna tänder ska ses som
ett mellansteg, tänkt att
lindra smärta, men går
inte att helt ta itu med
problemen med en vuxen tand. Om tandläkare
rekommenderar en rotfyllning, bör patienter
följa upp och få en, eller
riskerar större infektion
och tand förlust. Idag,
inser många föräldrar att
de behöver vara oroliga
av primära tänder som
permanenta sådana. Tyvärr, om primära tänder
utveckla håligheter, eller
bryta av trauma, det kan
och kommer att påverka
ditt barns tandhälsa för
livet. I synnerhet om massan blir smittad, kan det
leda till bölder, smärta

