
Livsfarligt med rotfyllningar
Rotfyllningar är alltid fulla av bakterier som bildar gifter. Hela kroppen kan påverkas med kronisk
trötthet, muskelvärk, ögonbesvär, tinnitus, tarmproblem och mycket annat. Det är dags att ta
riskerna på allvar, skriver här Tandvårdsskadeförbundet och uppmanar läkare och tandläkare att
titta på filmen "Root Cause". 
I den medicinska världen behåller man aldrig döda kroppsdelar, men rotfyllda tänder är ett undantaget. Filmen ”Root Causes” som nu går på
Netflix visar tydligt vilka risker som är förknippade med rotfyllda tänder.

Tandvårdsskadeförbundets medlemmar känner väl till problemen. Först går de till vårdcentralen på grund av oförklarliga symtom och
remitteras sedan vidare. Omfattande provtagning visar ingenting onormalt och till slut blir patienten betraktad som psykiskt sjuk.

- De flesta får ingen hjälp i sjukvården, säger Ann-Marie Lidmark. Istället söker de för dyra pengar alternativa behandlingar och i bästa fall får
de då en hint om att symtomen orsakas av tänderna eller besvär från käkbenet.

Tandläkaren vill inte ta bort tanden

Ibland har patienten själv kopplat besvären till sina rotfyllda tänder, men eftersom det inte alltid syns infektioner på röntgen får de lugnande
besked från tandläkaren. Ofta blir det dock allt tydligare att symtomen orsakas av en eller flera rotfyllda tänder. Till slut ber patienten sin
tandläkare att ta bort tanden för att se om det hjälper. 

Då uppstår nästa problem, trots kontakt med flera tandläkare finns det ofta ingen som vill extrahera tanden utan istället vill tandläkaren göra
om rotfyllningen för att se om det hjälper. För  många blir Tandvårdsskadeförbundet nästa instans och kanske också ett sista hopp. De flesta
får hjälp att hitta en tandläkare som kan extrahera tanden på ett korrekt sätt, dvs skrapa rent käkbenet och ta bort all infekterad vävnad.

 Den kroniska tröttheten försvinner oftast liksom muskelvärk och kanske också ögonbesvär och tinnitus. Många exempel på tillfrisknande efter
borttagning av rotfyllda tänder finns. Både gammal och ny forskning visar riskerna med rotfyllningar, kvarglömda rotrester eller infektioner i
käkbenet. Tandläkare kan vittna om klinisk erfarenhet av tillfrisknande från allvarliga knäbesvär, problem med ansiktsnerven med mera. 

Sluta lura patienterna

Det är dags att ta riskerna med rotfyllningar på allvar. Tandvårdsskadeförbundet uppmanar alla läkare och tandläkare att titta på filmen ”Root
Cause”. Sluta lura patienterna att tro att rotfyllningar är bra. I dag finns ingen evidens för att göra rotfyllningar och det allra bästa för hälsan är
att extrahera tänder med infekterade rotkanaler. 

För mer information kontakta 

Förbundsordförande Ann-Marie Lidmark, tel 070 7427957 eller epost lidmark@gmail.com
Tandläkare Karin Öckert tel 076 211 66 65
Tandläkare Erik Davidsson tel 08 94 52 60

Tandvårdsskadeförbundet kan vid behov tipsa om fler tandläkare som förstår riskerna med rotfyllningar.

Se också Tf:s hemsida med flera exempel 


