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RODSPIDSRESEKTION/ RETROGRAD 
RODBEHANDLING

Hvornår og hvorfor?
Under en rodspidsresektion forstår man blotlæggelse og fjernelse af 
alle tandens rodspidser, der sidder fast i knoglen. Både rodspidsen og 
knoglen om den tand, der rodbehandles, er betændt – tit helt op til 
kæbehulen. Dette indgreb laves for at fjerne alle betændelsescentre, 
som er vandret fra tandnerven til rodspidsen, og ikke har kunnet 
behandles med en almindelig rodbehandling. Med en rodspidsresektion 
kan man rense det problematiske område omkring tandroden grundigt 
og tætne det mod bakterier, hvilket i 70 procent af tilfældene betyder, 
at tanden bevares.

Operativ fremgangsmåde
Som regel bliver en rodspidsresektion gennemført under 
lokalbedøvelse, men det er også muligt at komme i fuld narkose, hvis 
man foretrækker det. Før et indgreb fortæller Dr. Dr. C. Hoffmann eller 
Dr. Dr. U. Bötel på baggrund af et røntgenbillede, hvad der skal ske. 
Under lokalbedøvelse føler man ingen smerte, men man kan stadig 
mærke lidt tryk på tænderne under behandlingen. Ved indgrebet bliver 
enden af roden blotlagt og betændelses-centret fjernet sammen med 
de nederste to-tre millimeter af rodens spids. Når det betændte, 
inficerede væv er fjernet, kommer der en lille fyldning i enden af 
rodkanalen. Tandkødet sys sammen med enkelte sting, så vævet kan 
hele hurtigt. Efter et par måneder dannes igen ny knogle omkring 
enden af roden.

Mulige reaktioner efter operationen
• Hævelse i kinden op til tredjedagen
• Efterblødning
• Såret kan have svært ved at hele
• Problemer med at åbne munden
• Blå mærker på kinden
• Smerter 

Efter operationen får du en recept på et smertestillende middel, 
eventuelt en sygemelding samt en liste over hvilke forholdsregler, du 
bør tage.
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