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Кількість годин - 1 
 

Тема: Клініка, діагностика, диференційна діагностика, 
лікування гострого глибокого карієсу. Види 

лікувальних паст. Механізм дії. 
 
 
                                        І.   Актуальність теми 
 

       Поширеність карієсу зубів в ряді країн досягає 80-100 %. Діагностика 

даного захворювання, а також добір правильного методу лікування являють 

собою одну з актуальних проблем терапевтичної стоматології. 

        Використовуючи знання лікар-стоматолог має можливість досягти 

найвищого результату в діагностики та лікуванні карієсу. Тому, знання 

сучасних методів діагностики и ретельне знання етапів лікування а також  

пломбувальних матеріалів, їх особливостей є дуже актуальним в фаховій 

підготовці лікаря-стоматолога. 

 
    
 

ІІ. Навчальні цілі заняття: 
 

Рівень теоретичних знань: 
 
 
 Навчитися діагностувати, визначати лікувальну тактику та профілактичні 

заходи при клінічних проявах глибокого карієсу. Ознайомітись із помилками 

та ускладненнями, які виникають на етапах діагностики гострого глибокого 

карієсу, у процесі лікування, після нього, а також у віддалені строки. 

Рівень практичних навиків: 
 

- етіологію, патогенез і класифікацію карієсу; 

- основні клінічні ознаки гострого глибокого карієсу;  

- методи обстеження хворих на гострий глибокий карієс; 

- допоміжні методи обстеження гострого глибокого карієсу; 
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- принципи лікування та профілактики карієсу. 

Рівень професійних вмінь: 
 

 

- провести обстеження хворого на гострий глибокий карієс; 

- провести інструментальне обстеження хворого на гострий глибокий карієс; 

- провести диференційну діагностику з іншими видами карієсу; 

- скласти індивідуальний план лікування хворого на гострий глибокий карієс; 

- визначити елементи каріозної порожнини і забезпечити надійний зоровий 

контроль за препаруванням; 

- послідовно виконати основні етапи препарування каріозної порожнини; 

- доцільно обрати пломбувальний матеріал та поставити пломбу. 

 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 
помилками підчас діагностики та лікування гострого глибокого карієсу. 
 

1. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 
3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення 
теми 
 

1. Знати етіологію та патогенез гострого глибокого карієсу. 
2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних досліджень 
для встановлення діагнозу. 
3. Вміти визначити рентгенологічні ознаки деструктивних форм гострого 
глибокого карієсу. 
4. Знати патоморфологічну характеристику. 
5. Знати препарати для лікувальної терапії з метою стимуляції замісного 
дентину, механізм їхньої дії. 
6. Вміти провести стандартні прийоми лікування (інструментальна, 
антисептична обробка,). 
7. Вміти запобігати виникненню помилок та ускладнень при лікуванні 
гострого глибокого карієсу. 
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3.2. Зміст теми заняття 

 

        Гострий глибокий карієс характеризується глибокою порожниною, 

виповненою  розм’якшеним слабо пігментованим дентином, який легко 

знімається пластами за допомогою екскаватора. 

        Гострий глибокий карієс відзначається руйнуванням твердих тканин 

зуба з формуванням  вузького вхідного отвору та великої порожнини, 

відділеної від пульпи тонким шаром дентину. Якщо каріозна порожнина має 

точковий вхідний отвір, то скарг і больових відчуттів від подразників не 

буде. У зв’язку з тим, що до утворення глибокої каріозної порожнини 

проходить більше часу, ніж до утворення середньої порожнини, краї емалі 

відламуються. Скарги хворих при гострому глибокому карієсі  будуть на: 

- наявність каріозної порожнини; 

- біль від температурних подразників (особливо від холодного); 

- біль від хімічних подразників; 

- біль від механічних подразників. 

      Після усунення подразників біль зникає.  

      Об’єктивно: глибока каріозна порожнина, виповнена розм’якшеним 

світлим дентином, зондування межі дна порожнини (особливо у місцях 

проекції рогів пульпи) болюче. Зондувати дно потрібно дуже обережно, щоб 

не перфорувати дентин і не поранити пульпу. 

     Методи діагностики: 

 

Електроодонтометрія – метод заснований на властивості живої пульпи 

збуджуватись під впливом подразнення електричним струмом. Зуб із 

здорової пульпою реагує на силу струму від 2 до 6 мка. При гострому 

глибокому карієсі  ЕОД  буде 6-8 мка. 

Термодіагностика – реакція зуба на температурні подразники є одним із 

найстаріших фізичних методів дослідження. Для визначення чутливості зубів 

на холодне або гаряче їх зрошують струменем води зі шприца. 
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Рентгенологічні методи діагностики  використовуються при скритих каріоз 

них порожнинах. 

Диференційна діагностика. 

  Глибокий і середній карієс диференціюють між собою: відрізняється 

глибокий карієс від середнього глибиною порожнини і більш вираженими 

симптомами болю на подразники. 

Гострий глибокий карієс диференціюють із гіперемією пульпи, . 

Для гіперемії пульпи характерній більш тривалий біль від подразників (більш 

ніж 1хв.), виникнення короткочасного самовільного болю. 

Лікування гострого глибокого карієсу. Ця форма карієсу потребує 

особливо бережливого препарування та обробки каріозної порожнини. 

Необхідно намагатися повністю вилучити де мінералізований дентин із дна 

каріозної порожнини 

      Після препарування при лікуванні гострого глибокого карієсу 

обов’язково потрібно використовувати лікувальні прокладки. 

Лікувальні прокладки повинні мати такі властивості: 

- стимулювати репаративну функцію пульпи; 

- мати бактерицидну і протизапальну дію; 

- діяти знеболююче; 

- не подразнювати пульпу; 

- мати добру адгезію; 

- витримувати тиск після затвердіння; 

- бути адаптованими до сучасних композитних матеріалів. 

 

      Запропоновано багато лікарських засобів, але основу складають такі 

різновиди лікувальних прокладок: нетвердіючих, твердіючих (хімічної 

полімеризації і світлової полімеризації. 

    1)  Похідні гідроксиду кальцію  ( Са (ОН) – кальцин, кальмецин. 

Класичним представником є російский Кальмецин, який складається з 

порошку, що містить гідроксид кальцію, оксид цинку, плазму крові людини, 
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сульфацил-натрій (альбуцид) і рідини, що містять розчин натрію 

карбоксиметилцелюлози; твердне 1-2 хв.  Кальмецин застосовують також 

разом із 20% розчином димексиду. що має добру протизапальну дію, якої не 

вистачає кальцину. 

Російский ринок поповнився подібними препаратами: Кальрадент, 

Кальцесил, Кальцесил   LG – світлотвердіючий ( ф-ма ВладМиВа );  

матеріалом стоматологічним підкладочним, Кальципульпін плюс ( ф-ма 

Омегадент). 

      Іноземні аналоги – Biopulp, Calcicur, Calcimol, Calcimol LG, Basik L, 

Calcipujpe, Contrasil, Septocalcine ultra, Life, Decal, Hypocal, Ultra Blend, Lica 

та інші. Крім того, випускаються готові формі, які містят гідроокис кальцію у 

вигляді суспензії, у твердюючих лаках ( Cavity, Ziner, Yydroxylin, Fector ). 

         Механізм дії цих матеріалів полягає у зниженні рН ( аж до 11 – у 

кальмецину), тому за рахунок вираженої лужної реакції, кислоти у вогнищі 

запалення нейтралізуються, відбувається нормалізація  кровопостачання 

пульпи, а потім інтенсивне відкладання замісного дентину. Висока 

концентрація гідроксильних іонів забезпечує бактеріцідну та протизапальну 

дію. 

-         Методика застосування: лікувальну прокладку точково наносять 

на місце проекції рогу пульпи або на найглибше місце каріозної 

порожнини ( одонтотропні пасти мають погану адгезію до дентину, 

тому не слід покривати все дно). Після полімеризації матеріалу 

накладається ізолююча прокладка і постійна пломба. 

Лікувальні прокладки  світлового твердіння привабливійші в разі 

використання фотокомпозитів, оскільки зменшують ризик від’єднання 

такої прокладки від поверхні дентину при світловій полімеризації шару 

композиту. 

     Комбіновані лікувальні пасти можуть бути готовими (офіцинальними) 

або готуватись в аптеках, містять різноманітні лікарські речовини, які 

 6 



визначають основну лікувальну дію пасти  Всі комбіновані лікувальні 

пасти складаються із трьох компонентів: 

- жирової основи ( оливкова, гвоздична, обліпихова), чи інша 

індиферентна олія, або олійний розчин вітамину А, евгенол або каротолін; 

- наповнювача, в ролі якого виступає окис цинку або біла глина; 

- лікарської речовини ( анальгетики, препарати кальцію і фтору, 

сульфаніламіди, гормони, ферменти, сполуки нітрофуранового ряду), які 

визначають основну лікарську дію пасти. 

           Гострий глибокий карієс лікують, як правило, у два відвідування.  

У перше – препарують каріозну порожнину, накладають лікувальну пасту 

і закривають тимчасовою пломбою зі штучного дентину терміном на 7-14 

діб. У друге відвідування, якщо відсутні скарги на біль у зубі, 

екскаватором або за допомогою бормашини видаляють тимчасову пломбу, 

оглядають (проводять ревізію) каріозну порожнину, за необхідності – 

препарують (видаляють розм’якшений дентин). На дно каріозної 

порожнини накладають лікувальну ізолювальну прокладку, межі якої 

визначаються видом постійного пломбувального матеріалу, і ним 

заповнюють каріозну порожнину. 

       Така методика доцільна в разі використання традиційних постійних 

пломбувальних матеріалів. Якщо планується застосувати фотокомпозит, 

то, більш раціональним є подовження дії лікувальної пасти до 8-12  міс. 

Залежно від клінічної ситуації, коли треба подовжити термін дії 

лікувальної пасти на демінералізований дентин, для тимчасової пломби 

можливе використання інших цементів (цинк-фосфатних, склоіономерних 

     силікатних тощо). Така тимчасова  пломба зберігається в зубі протягом  

      місяців. Після закінчення цього терміну і відсутності скарг,  нормальної  

     реакції пульпи під час ЕОД ( 6-20 мка), свідчать про хронічний перебіг 

     карієсу. Це є підставою для безпечної заміни тимчасової пломби на 

постійну з фотокомпозіту або іншого пломбувального матеріалу. 
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      У деяких випадках ( у молодих пацієнтів ) у разі достатньої товщини 

прошарку дентину між каріозною порожниною і пульпою допускається 

лікування гострого глибокого карієсу в один сеанс, але з обов’язковою 

подальшою регулярною  перевіркою стану зуба протягом 1-2 років. 

 

 

                      Рекомендована література. 

 

Основна: 

1. Борисенко А.В. Кариес зубов – К.Книга плюс, 2000 - 342с. 

2. Данилевський М.Ф.,Борисенко А.В.,Політун А.М.,Сідельникова Л.Ф,Несін 

О.Ф. Терапевтична стоматологія том.2, К.Здоров’я, 2004 – 399с. 

3. Боровский Е.В. Кариес зубов: Учебное пособие.- М.1983.-43с. 

4. Терапевтическая стоматология / Е.В.Боровский, В.С.Иванов с соавт/-

М.Медицина, 1998-736с. 

4. Николаев А.И. Цепов Л.М.  Практическая терапевтическая стоматология. – 

Санкт-Петербург, 2001 – 390с. 

Додаткова:  

1. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.-К.Книга 

плюс, 2002 -535с.  

2. Мельничук Г.М.,Рожко М.М. – Практична одонтологія – Івано-

Франківск, 2004 -  290с. 

3. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование 

зубов современными материалами и технологиями. – Полтава, 2001-

136 с. 

4. Йоффе Е.  Краткое руководство по клинической эндодонтии.  Новое в 

стоматологии., 1997 №3., с.72 – 139. 

5. Хоменко Л.А., Биденко Н.В.     Практическая эндодонтия. 

Инструменты, материалы, методы. – К.  Книга плюс, 2002. – 203с.  

Електронні джерела 
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http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-
ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-
razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0
%BF%D1%81%D0%B8%D1%81 
 
3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 

літературою по темі заняття 
 
 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1.Вивчити основні 

методи лікування 
гострого глибокого 
карієсу. 

 
 
 
 
 

 

1.Назвіть клінічні етапи лікування. 
2.Перерахуйте засоби препарування. 
3.Перерахуйте засоби медика-
ментозної обробки. 
4.Перерахуйте матеріали для 
лікувальних прокладок и постійного 
пломбування. 

 
 
 

2.Вивчити основні 
причини помилок та 
ускладнень при ліку-
ванні гострого 
глибокого карієсу. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень підчас лікуванні. 

. 

 

3.Вивчити клініку і 
лікування ускладнень 
при лікуванні. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте клінічні симптоми 
ускладнень під час лікування. 
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4. Вивчити додаткові 
методи дослідження та 
діагностики гострого 
глибокого карієсу. 

 Перерахуйте додаткові методи 
дослідження та діагностики.  

 
 

 

5.Вивчити принципи 
профілактики карієсу. 

 Перерахуйте місцеві та загальні 
засоби профілактики карієсу 
найбільш поширеними методами. 

 

 
 
 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 
 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
 
       1. Дайте означення гострого глибокого карієсу. 
        2. Дайте основні клінічни ознаки гострого глибокого карієсу. 

        3. Назовить основні методи діагностики карієсу. 

        4. Назовить додаткові методи діагностики карієсу. 

         5.Чому при лікуванні гострого глибокого карієсу застосовують  

             лікувальні пасти? 

         6.Коли необхідно лікувати гострий глибокий карієс в два відвідування і 

чому? 

         7.Коли можна лікувати гострий глибокий  карієс в одне відвідування і 

чому? 

        8. При якому карієсі спостерігаються наступні симптоми? 

 
Діагноз 
Симптоми 

           А І            А 2             А 3 

Глибока каріозна 
порожнина 

               +               +              - 

Розм’якшений, 
світлий дентин 

                +                -               - 

Плотний, 
пігментований 
дентин 

                -                +                - 
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Біль на дні 
порожнини при 
зондуванни 

                +                 -                 - 

Вузький вхідний 
отвір 

                 +                 -                 + 

 

 

     Вірна відповідь: А 1 – гострий глибокий карієс; А 2 – хронічний глибокий 

карієс; А 3 – гострий середний карієс. 

 

 

 

 

      Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
 

 

1. Вкажить послідовність методів обстеження хворого на карієс: 

а)об’єктивні клінічні; б) спеціальні клінічні; 

в)збір скарг; г) додаткові методи обстеження; 

д)збір анамнезу. 

Вірна відповідь: в,д,а,б,г 

 

2. Назвіть лікувальні пасти, що твердіють; 

а.Лайф, кальцидент, дайкал 

     б. цинк-евгенольна, йодоформна, 

      в. резорцин-формалінова, тимолова. 

Вірна відповіль: а. 

 

3. Назвить лікувальні пасти із основою гидроксиду кальцію. 

 а. Кальмецин,кальрадент, кальцесил,кальцимол, Life 

  б. Біодент,евгедент-П, кариосан 

   в.Фосфадент-біо, адгезор, вісфат. 
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    г.Eugenol, Eugespad. 

Вірна відповідь: а. 

 

 3.Як виглядають шари помбувальних матеріалів при лікуванні гострого 

глибокого карієсу? 

    а. на дні - лікувальна прокладка, зверху-ізолююча,на ний – постійна 

пломба; 

     б. на дні – дентин паста, зверху – постійна пломба;, 

     в. на дні – фосфат-цемент, потім постійна пломба. 

Вірна відповідь: а. 

 

В. Задачи для самоконтролю: 
 

 
1. Хворий А., 45 років скаржиться на біль в 26 зубі від холодної  і гарячої їжі, біль 

зникає після усунення подразників. При огляді – на жувальної поверхні 26 зуба 
глибока порожнина з навислими краями емалі. Зондування дна порожнини болісне, 
дентин м’який, світлий. Перкусія безболісна. Який імовірний діагноз? 
А.Гострий середній карієс 
В.Хронічний глибокий карієс 
С.Гострий глибокий карієс 
D.Гіперемія пульпи 
Е.Хронічний середній карієс 

 
2. Хворому В., 30 років був поставлений діагноз: гострий глибокий карієс 16 зуба ( І 

клас за Блеком). Який пломбувальний матеріал необхідно обрати для постійної 
пломби? 
А.Склоіономер 
В.Силідонт 
С.Композит хімічного отвердіння 
D.Фосфат-цемент 

      Е.Композит світлового отвердіння 
 
3. У хворого С., 20 років на мезіо-жувальної поверхні 27 зуба виявлено каріозна 

порожнина з навислими краями емалі, емаль крихка, крейдоподібного кольору, 
виповнена розм’якшеним  дентином. При зондуванні відзначається болючість на 
дні порожнини. Який імовірний діагноз? 
А.Гострий середній карієс 
В.Хронічний глибокий карієс 
С.Гострий глибокий карієс 
D.Гіперемія пульпи 
Е.Хронічний середній карієс 
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4. Хворому В. 35 років був постановлений діагноз: гострий глибокий карієс. Яку 

лікувальну прокладку треба обрати для медикаментозного лікування гострого 
глибокого карієса? 
А.Пластикостимулювальну пасту (одонтотропну) 
В.Антибактеріальну пасту 
С.Паста, яка містіть срібла нітрат 
D.Паста, яка містіть кальцію гідроксид 

      Е.Паста, яка містіть ферменти 
 
5.  Пацієнтка., 33 років звернулась до лікаря зі скаргами на біль в 17 зубі від холодної  і 
гарячої їжі, біль зникає після усунення подразників. При огляді – на жувальної 
поверхні 26 зуба глибока порожнина з навислими краями емалі. Зондування дна 
порожнини болісне, дентин м’який, світлий. Перкусія безболісна. Який імовірний 
діагноз? 

            А.Гострий середній карієс 
            В. Гострий глибокий карієс 
            С.  Хронічний глибокий карієс 
            D.Хронічний фіброзний пульпіт 
            Е.Хронічний середній карієс 
 
 
6. Яки сьогодні запропоновані сучасні, найбільш ефективні пасти які містять кальцію 
гідроксид для медикаментозного лікування гострого глибокого карієсу? 
         А. Одонтотропна – 5% тимолова, 75%стронціева 
         В.Риванолова паста 
         С.”Remodent “ 
         D.”Dycal “, “Life, “Calcimol LC 

   Е. Ферментна паста 
 

7. Пацієнт К., 32 років звернувся до лікаря з приводу причинного болю 14 зубі від 
механічних, хімічних та температурних подразників, який зникає відразу після їх 
усунення. При огляді виявляється каріозна порожнина в межах навколопульпарного 
дентину, яка виповнена розм’якшеним дентином білуватого кольору. Вхідний отвір 
вузький. Який імовірний діагноз? 
     А.Гострий середній карієс 
     В.Хронічний середній карієс 
     С.Хронічний глибокий карієс 
      D.Хронічний фіброзний пульпіт 
      Е. Гострий глибокий карієс 
 
8. Які властивості мають лікувальні пасти, що містять кальцію гідроксид? 
      А.Нейтралізує кислу реакцію в каріозній порожнині 

В.Створює лужне середовище 
С.Протизапальні, ремінералізуючі та стимулюючі властивості 
D.Антисептичні властивості 
Е.Забезпечує кращу фіксацію постійної пломби 
 
9. Лікування глибокого карієсу проводять у два відвідування. Яку лікувальну тактику 
треба вибрати лікарю в перше відвідування? 
А.Препарування та призначення хворому полоскання содовим розчином 
В.Препарування та призначення препаратів кальцію на 2 тижні 
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С.Препарування, накладання фосфат-цементної прокладки під тимчасову пломбу 
D.Препарування, накладання лікувальної пасти під тимчасову пломбу 
Е.Препарування та накладання кульки з розчином мікроциду під тимчасову пломбу 
 
10. Лікування глибокого карієсу проводять у два відвідування. Яку лікувальну тактику 
треба вибрати лікарю у друге відвідування, якщо відсутні скарги на біль у зубі? 
 
А. Препарування, накладання фосфат-цементної прокладки під постійну пломбу 
В.Накладання ізолювальної прокладки під постійну пломбу 
С.Видалення тимчасової пломби, за необхідності препарують, на дно  порожнини 
накладають лікувальну ізолювальну прокладку під постійну пломбу 
D.Видалення тимчасової пломби, препарування та накладання постійної пломби 
Е.Видалення тимчасової пломби, накладання ізолювальної прокладки під фото 
композитну постійну пломбу. 

 

1. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
          

 

1. Скласти план лікування гострого глибокого карієсу 36 зубу (І клас по 
Блеку). 

 
2. Скласти план лікування гострого глибокого карієсу12 зубу (3 клас по 

Блеку). 
 

3. Скласти план лікування гострого глибокого каріесу47зубу (5 клас по 
Блеку). 

 

     4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 
 

 

Алгоритм орієнтовної основи дій: лікування гострого глибокого карієсу. 
Види лікувальних паст. Механізм дії. 

 

Завдання Вказівки до завдання Примітки 
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1.Вивчити основні 
методи лікування 
глибокого карієсу. 

 
 
 
 
 

 

1.Назвіть клінічні етапи лікування 
карієсу. 

2.Перерахуйте бори для 
препарування. 

3.Перерахуйте засоби медика-
ментозної обробки каріозної 
порожнини. 
4.Перерахуйте матеріали для 
пломбування. 

 
 
 

2.Вивчити основні 
види лікувальних паст 
для лікування гострого 
глибокого карієсу та 
механізм їх дії. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте лікувальні пасти для  
лікування  гострого глибокого 
карієсу. 

2.Перерахуйте механізми дій 
лікувальних паст. 

3.Перерахуйте причини ускладнень 
після накладання лікувальних паст. 

. 

 

3.Вивчити лікування 
гострого глибокого 
карієсу в одне 
відвідування. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте показання та 
протипоказання лікування гострого 
глибокого карієсу в одне 
відвідування . 

 

 

4. Вивчити 
нетоксичні пломбу 
вальні матеріали для 
лікування гострого 
глибокого карієсу.  

1. Перерахуйте  пломбу вальні 
матеріали для лікування гострого 
глибокого карієсу 

 
 

 

5.Вивчити лікування 
гострого глибокого 
карієсу в 2 
відвідування. 

1. Перерахуйте загальні засоби 
лікування гострого глибокого карієсу  
в 2 відвідування. 

 

6.Вивчити принципи 
профілактики 
ускладнень лікування 
глибокого глибокого 
карієсу. 

1. Перерахуйте місцеві та загальні 
заходи лікування ускладнень 
гострого  глибокого карієсу. 
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4.3Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному 
етапі практичного заняття: 

 
- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- прицільні рентгенограми,; 
- апарат електроодонтодіагностики; 
- мілкий  інструментарій (бори). 
 

5.Матеріали для після аудиторної самостійної роботи: 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 
заняття за темою: «Особливості реставрації зубів із гострим глибоким 
карієсом» 

 

 

 Наукова література 

 

1.Боровский Е.В. Леус П.А., Кочержинский В.В.  Реминерализация 

твердых тканей зуба.  Стоматология -№ 2, 1997 –  с. 77-84. 

2. Боровский  Е.В., Леонтьев В.К. Кариесрезистентность.   Стоматология. 

– 2002. №5, - с.26-28.  

2. Ремизов С.М.  Определение микротвердости для сравнительной оценки 

зубной ткани здоровых и больных зубов человека. Стоматология,1995 №3, 

с. 33-37. 

3. Ілєвіч Л. Ренк С. з співавт. Хіміко-механічний метод усунення 

каріозних тканин Ч.1  Новини стоматології, 2000 № 4, с. 53-57. 

 

 

 Методична література: 

 

1. Диагностика и лечение кариеса зубов: Метод.рекомендации / Сост.: 

М.И.Грошиков, С.И.Варенников, А.В.Галюкова. М.,1978. – 40с. 
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2. Клиника и диагностика кариеса зубов: Метод.рекомендации для 

субординаторов и врачей-интернов/ Сост: Г.Д.Овруцкий, Р.Г.Синицин 

с соавт. Казань, 1994. – 15с. 

3. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки  та проведення навчальних 

занять в медичних ВУЗах (методичний посібник).- Київ, 2003. – 80с. 
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