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Informed consent for endodontic treatment 

                        Date:    /     /         

            The goal of root canal treatment (RCT) is to save a tooth that might otherwise require extraction. Although 
root canal treatment has a very high success rate, as with all medical and dental procedures, it is a procedure whose 
results cannot be guaranteed. Further, root canal treatment is performed to correct and apparent problem and 
occasionally and unapparent, undiagnosed or hidden problem may arises. 

 This procedure going will not prevent future decay, tooth fracture or gum disease, and occasionally a tooth 
that has had RCT may require re-treatment, endodontic surgery or tooth extraction.  
              If we feel your RCT requires skills beyond our training, we will refer you to a specialist.  

Risks: are unlikely, but may occur. They might include but are not limited to:  

 Instrument separation in the canal  

 Perforations (extra openings) of the canal with instruments. 

 Blocked root canals that cannot be ideally completed. 

 Incomplete healing of periapical lesion. 

 Post-operative infection requiring additional treatment or the use of antibiotics. 

 Tooth and/or root fracture that may require extraction. 

 Fracture, chipping, or loosening of existing tooth or crown. 

 Post-treatment discomfort. 

 Temporary or permanent numbness. 

 Change in the bite or jaw joint difficulty (TMJ problems of TMD). 

 Reactions to anesthetics, chemicals or medications. 

 It is known to me that medical problems may occur if I do not have the root canal completed. 

 Other treatment choices: the following other treatment options might be possible:  

 No treatment at all. 

 Waiting for more definitive/aggressive/severe/null development of symptoms. 

 Extraction: to be removed and replaced with either nothing, a denture, a bridge or an implant.  
   After the completion of root canal procedure, I will require permanent restoration (filling, crown, onlay). Failure to 
have the tooth properly restored in a timely manner (within 15 days) significantly increases the possibility of failure 
of the root canal procedure or tooth fracture. Regular 6 monthly follow ups are mandatory for evaluating the health 
of the treated and adjacent teeth. 
      I have had an opportunity to ask questions of my treating doctor and I am satisfied with the answers that I have 
received. I promise to pay the fees and for the procedure during/ after completion of treatment. I consent to the 
procedure. 
Patient Name :                                                              Patient’s sign:  
        Tooth#:                                  probable  prognosis:  

 Canals B  p MB ML DB DL 

WL       

prep       

MC        

post       
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एंडोडॉन्टिक उपचारांसाठी सूचचत संमती 

रूट कॅनल टर ीटमेंट (RCT) चे धे्यय आहे दात जतन करणे, ज्यास अन्यथा काढण्याची आवश्यकता असू शकते. जरी सवव वैद्यकीय 

आचण दंत प्रचियांप्रमाणे रूट कॅनाल उपचारात खूप उच्च यश दर आहे, ही एक अशी प्रचिया आहे, ज्याच्या पररणामांची हमी देता 

येत नाही. पुढे, रूट कॅनाल उपचार योग्य आचण स्पष्टपणे दिसणारी समस्या उपचारासाठी केले जाते आचण कधीकधी आचण 

अदृश्य, चनदान न केलेली चकंवा लपलेली समस्या उद्भवू शकते. 

           रूट कॅनाल उपचार भचवष्यात चकडणे, दात फॅ्रक्चर चकंवा चहरड्याचा रोग टाळणार नाही आचण कधीकधी दात ज्याला 

आरसीटी होते त्याला पुन्हा उपचार, एंडोडॉन्टिक शस्त्रचिया चकंवा दात काढण्याची आवश्यकता असू शकते. 

              जर आम्हाला वाटत असेल की तुमच्या RCT ला आमच्या प्रचशक्षणापलीकडे कौशल्य आवश्यक आहे, तर आम्ही 

तुम्हाला तज्ांकडे पाठवू शकते. 

धोके:  संभवत नाहीत, पण येऊ शकतात. धोके समाचवष्ट करू शकतात परंतु मयावचदत नाहीत: 

 रूट कॅनालमधे्य इनु्स्ट्रमेंट सेपरेशन उद्भवू शकतात 

 हाडात रूट कॅनलचा अपघाती संपकव  उद्भवू शकतात 

 रूट कॅनल्स जे आधीच बंद आहेत (कॅचल्सफाइड) ते आदशवपणे पूणव केले जाऊ शकत नाहीत. 

 अपूणव जखम भरणे उद्भवू शकतात. 

 पोस्टऑपरेचटव्ह संसगव ज्यासाठी अचतररक्त उपचार चकंवा प्रचतजैचवकांचा वापर आवश्यक आहे 

 दात आचण/चकंवा रूट फॅ्रक्चर ज्याला काढण्याची आवश्यकता असू शकते. 

 दात चकंवा दात टोपी फॅ्रक्चर, चचचपंग चकंवा सैल होणे. 

 उपचारानंतरची अस्वस्थता उद्भवू शकतात. 

 तातु्परते चकंवा कायमचे सुन्न होणे. 

 दात बंद होण्यातील बदल आचण जबडाच्या सांध्यातील अडचण (TMJ च्या चकंवा TMD समस्या) उद्भवू शकतात. 

 जर मी रूट कॅनल उपचार पूणव केला नाही तर वैद्यकीय समस्या उद्भवू शकतात. 

 भूल देण्याचे इंजेक्शन, रसायने चकंवा  Rct साठीच्या  औषधांवर प्रचतचिया उद्भवू शकतात. 
  

इतर उपचार पयावय: खालील इतर उपचार पयावय शक्य असू शकतात: 

 मुळीच उपचार नाही (No Treatment at all). 

 लक्षणांच्या(Symptoms) अचधक चनन्टश्चत चवकासाची वाट पाहणे. 

 दात काढणे: त्यानंतर एकतर काहीही न करता, एक दात, bridge चकंवा dental implant करणे . 

    

मला मादहत आहे की Rct प्रचिया पूणव झाल्यानंतर, मी कायमस्वरूपी दात भरणे वेळेत आवश्यक आहे (दात भरणे, दातांची टोपी, 

onlay/inlay) 

(30 चदवसांच्या आत). योग्य रीतीने दात भरणे अयशस्वी झाल्यास Rct प्रचिया अयशस्वी चकंवा दात फॅ्रक्चर होण्याची शक्यता 

लक्षणीय वाढते. उपचाररत आचण जवळच्या दातांच्या आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी चनयचमत 6 माचसक पाठपुरावा(6 

monthly follow up) अचनवायव आहे. 

      मला माझ्या उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना सर्व प्रश्न चवचारण्याची संधी चमळाली आहे आचण मला चमळालेल्या उत्तरांवर मी 

समाधानी आहे. मी चटर एटमेंट दरम्यान/नंतर प्रचियेसाठी फी भरण्याचे वचन देतो 

 मी प्रचियेला संमती देतो. 

 रुग्णाचे नाव:                                                                                                   रुग्णाची स्वाक्षरी: 
 


