
Az elsősorban ajak herpesz néven ismert beteg-
ség közismert, az emberiség évszázadok óta 
szenved tőle. A fertőzöttség az idősebb korosz-
tályban eléri a 80%-ot. A kórkép elsősorban az 
ajkakon, ajakzugban gyulladásos alapon meg-
jelenő viszkető hólyagocskák képében jelenik 
meg, melyek egy-két napon belül felszakad-
nak, majd pörkösödve gyógyulnak. 

A gyulladásos folyamatot fájdalom és az ajkak funk-
ciózavara kíséri (nehezített beszéd, evés korláto-
zottsága stb.), mely a munkavégzésben és a min-
dennapi életben is sok problémát jelent.

A fertőzés emberről emberre terjed. A tünetek el-
múlása után a vírusok a szájnyálkahártyáról és a 
bőrről az idegek mentén az idegdúcokba költöznek 
és ott lappangó állapotba kerülnek. A szervezetet 
érő hirtelen megterhelés hatására (stressz, lázas 
állapot, menstruáció, lelki trauma, gyomorrontás 
stb.) a vírusok aktiválódnak, szaporodni kezdenek 
és az idegek mentén ismét eljutnak a nyálkahár-
tyára és hirtelen, pár óra alatt herpeszes tüneteket 
okoznak. Az aktiválódási időszakban a betegek az 
ajkakban bizsergő érzést észlelnek, előre megérzik 
a herpeszes kiütések jelentkezését. Az aktiválódó 
herpesz vírusok nemcsak ajakherpeszt, hanem 
derékfájást, szaruhártya gyulladást, legyengült 
immunrendszer esetén akár agyvelőgyulladást is 
okozhatnak.

Többféle herpeszvírus ismert, ezek között az 
ajakherpesz okozója a herpes simplex, de a her-
pesz családba tartozik a bárányhimlőt okozó 
varicella, a máj- és lépmegnagyobbodást okozó 
Epstein-Barr vírus, a lymphomát okozó vírus és a 
cytomegalovírus is.

A herpesz kezelésére számos gyógyszert fejlesztet-
tek ki, és hatásosan alkalmazható a lágy lézer te-
rápia is a kezelésében. Ez utóbbi a leghatásosabb 
a herpeszes tünetek megjelenése előtti órákban, 

amikor a lézerkezeléssel szinte megakadályozható 
a hólyagocskák kifejlődése, a fájdalom és duzzanat 
megjelenése. A már megjelent herpesz lézeres ke-
zelése annak gyors, pár óra alatt történő beszáradá-
sához, a fájdalom és duzzanat 2-3 óra alatt történő 
enyhüléséhez vezet. A lézerfény gyulladáscsökken-
tő és vírusellenes hatása jól érvényesül, de az éppen 
megjelenőben levő herpeszt azonnal, a kritikus 1-2 
órában lézerrel rendelkező orvosi rendelőben – az 
oda történő eljutás miatt – kezelni nehézkes. Ezt a 
kérdést is megoldja viszont a már kapható lézeres 
fogkefék alkalmazása, amikor a piros színű lézer-
fényt kibocsátó fogkefe nem csak a hagyományos 
fogmosásra alkalmazható, hanem a betegnek akár 
a herpesz otthoni kezelésében is azonnal segít, 
mert azonnal kéznél van a legkritikusabb órákban.

http://www.gasparmed.hu

Herpesz kezelése lézeres fogkefével
http://www.drportal.hu

Kezelőorvos neve:……………………………………………
Kontroll időpontja:……………………………………………

Figyelem! A jelen betegtájékoztatón szereplő információk tájékoztató jel-
legűek, nem helyettesítik a szakszerű orvosi véleményt. A kockázatokról és 
a mellékhatásokról érdeklődjön kezelőorvosánál illetve  gyógyszerészénél!
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