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После стоматолошките интервенции најчесто пациентите не очекуваат дека ќе 

имаат болка бидејќи токму поради тоа и го посетиле стоматологот и очекуваат 

дека истата треба да помине после третманот. 

Постојат неколку причини кои можат да предизвикаат перзистентна болка на забот 

по стоматолошкиот третман  што на крајот ќе треба интервенцијата на 

стоматологот да се повтори за да се реши проблемот. Во текстот што следува се 

презентирани причините кои најчесто се случуваат од реставративната 

стоматологија т.е од областа на денталната патологија. 

 

                                       

 

 Неадекватна употреба на атхезивните системи;  

Кога површината на забот  каде треба да биде аплициран материјалот за 

реставрација не е правилно кондициониран и сув или случајно се контаминира 

со плунка или крв, реставрацијата нема да биде правилно поврзана со забот.  

Неправилното кондиционирање на емајлот и дентинот освен што ќе 

предизвикаат  посттераписка болка, ќе има  можност за откршување или 

паѓање на самата реставрација.  

 Композитните реставрации не се правилно  обликувани / исполирани 

Апроксималните страни на забите, помеѓу материјалот за реставрација и 

соседниот заб е вообичаено предилекционо место за вакви проблеми. 

Реставрација која доаѓа во неправилен контакт и притискање гингивата, не само 

што ќе предизвика забоболка, туку исто така ќе го зголеми ризикот од 

дополнителни кариес бидејќи областа ќе биде тешко достапна да се исчисти.  

 Ефект на галванизам 



 Ефект на галванизам е состојба кога доаѓаат два различни метали во 

устата, како што е постоечката сребрена коронка и ново полнење на 

амалгам, создава електрично полнење кое предизвикува болка во забите 

слична на онаа на чувствителни заби. Обично состојбата сама по себе се 

решава по некое време, но ако продолжи, можно е дека една од 

реставрациите да мора да се замени со друг материјал. 

 Оштетена пулпа за време на постапката на полнење 

Ризикот  за оштетување на пулпата е поголем, доколку кариесот е поблиску до 

пулпата или при работа со неадекватна употреба на насадните инструменти ,со 

голема брзина во близина на пулпата или несоодветното ладење на вода може да 

предизвика температурата во внатрешноста на пулпата да се зголеми во критични 

нивоа.  

 Инфициранa пулпа (пулпит) 

Честа причина за перзистентна забоболка после стоматолошка интервенција е 

дека бактериите од кариесот може да стигнат до комората на пулпа и да ја 

инфицираат. Ова може да се случи ако стоматологот успешно не ја отстрани 

целосната промена на забот  со што кариесот ќе продолжи да се развива во забот 

под реставрацијата.Болката е обично константна, особено кога јаде. 

 Алергиска реакција 

Ретка компликација е развој на алергиска реакција на сребрениот амалгам 

кој се користи во полнењето. Други чести симптоми на алергија се чешање 

или осип, кои може да бидат присутни заедно со забоболката по 

реставрацијата на забот.  

                    

Болка после ендодонтски третман 

Ако болката по ендодонтскиот третман е интензивна, ова би можело да биде знак 

на компликации во текот на третманот а во мал  процент од случаите може да  е 

потребно и екстракција на забот за да се ослободи болката во коренскиот канал. 

Најчестите причини за болка во каналите после коренот се: 



  Иритација на пародонталните ткива. Постоечкото воспаление на 

пародонталните лигаменти околу коренските канали на зафатениот заб е 

најчестата причина за болката на забите по третманот на каналот на 

коренот.    

 Бруксизам - Пациенти со проблеми на бруксизам може да се соочат со 

болки во коренските  канали после терапијата со коренскиот канал.  

 Инфекција - периапикален апсцес (концентрација на гној и течност на врвот 

на коренот).  

 Коренскиот канал не е целосно исчистен, истиот е перфориран во текот на 

третманот и дозволуваат бактерите да поминат во периодонталните ткива. 

 Недоволно наполнети коренски канали или скршен инструмент во каналот. 

Најчесто болката од  заб е предизвикана од проблем поврзан со забите и 

гингивата, но постојат и други здравствени состојби, чија што болка рефлектира и 

исто така може да предизвикаат симптоми на забоболка. Погрешното 

дијагностицирање на изворот на болка го става на ризик вашето целокупно 

здравје.Потценувајќи ја забоболката предизвикана од инфекција на заби со 

верување дека ќе помине и одложување за посета на стоматолог може да дозволи 

инфекцијата да се шири. Резултатот ќе биде зголемување на  болката, губење на 

забот и потреба од поскапи третмани. 
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