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Особливості лікування карієсу контактних 
(апроксимальних) поверхонь зубів. 

 
1. Актуальність теми 
Карієс зубів – це патологічний процес, який проявляється 

демінералізацією та прогресивною деструкцією твердих тканин зуба з 
утворенням дефекту (порожнини). 

Препарування каріозних порожнин, розташованих на 
апроксимальних поверхнях зубів має рід особливостей. Це зумовлено тим, 
що каріозну порожнину, розташовану на контактних поверхнях за 
наявності сусідніх зубів дуже важко виявити та оглянути, а також 
безсимптомний характер процесу. 

Знання цих особливостей допоможе лікарю уникнути помилок. 
2. Навчальні цілі заняття 
Рівень теоретичних знань: 

1. Знати причини помилок та ускладнень при лікуванні карієсу. 
2. Засвоїти клінічні та рентгенологічні ознаки ускладнень при лікуванні 

різних форм карієсу. 
Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 
інструментарію, матеріалів та використання стоматологічного обладнання 
у терапевтичній стоматології при лікуванні карієсу  

2. Оволодіти навиками правильного виконання стоматологічних 
маніпуляцій при інструментальній та медикаментозній обробці каріозної 
порожнини зубів з метою передбачення помилок та ускладнень. 

Рівень професійних вмінь: 
1. Вміти скласти план лікування хворого з ускладненнями, що 

виникають у процесі лікування і у віддалені строки після лікування 
карієсу. 

2. Вміти провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного 
лікування карієсу. 

3. Вміти корректно роз`яснити хворому причини ускладнень. 
4. Вміти переконати хворого у сприятливому наслідку лікувальних 

заходів щодо подолання помилок і ускладнень, що виникли при лікуванні 
карієсу. 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причинно-наслідкові зв’язки 
між помилками підчас лікування карієсу та виникненням ускладнень у 
найближчі та віддалені строки. 

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 
3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення 
теми 
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1. Знати етіологію та патогенез карієсу. 
2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних 
досліджень для встановлення діагнозу карієсу. 
3. Вміти визначити рентгенологічні ознаки проявів карієсу на контактних 
поверхнях. 
4. Знати особливості клінічних проявів карієсу на контактних поверхнях . 
5. Вміти провести диференційну діагностику карієсу з іншими ураженнями 
зубів. 
6. Вміти скласти план лікування апроксимального карієсу. 
7. Оволодіти технікою пломбування каріозних порожнин, розташованих на 
апроксимальних поверхнях зубів. 

 

3.2. Зміст теми заняття 

Графічне відображення структурно-логічної схеми 

Апроксимальний карієс 

Препарування  турбина 
 механічний наконечник 

   
  матриці 

Пломбування каріозної порожнини  матрицетримачі 
 клинці 

  парапульпарні штифти 
   

«Сендвіч-техніка»  закритий метод 
 відкритий методи 

   
Тунельний метод (варіант 

методики) 
 техніка латерального 

тунелю 

3.3. Список рекомендованої літератури:А) Навчальна: 

Основна: 
1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова 
Л.Ф., Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. 
Периодонтит. Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 
2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   
А.М. Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 
400 с. 
3. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. Пульпит. 
Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, 
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А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 
544 с. 
4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

5. Борисенко А.В. Кариес зубов. - К.: Книга плюс, 2000. - 344 С. 

Додаткова: 

1. М.И.Грошиков Профилактика и лечение кариеса зуба, М.: 

Медицина, 1980. 

2. А.И.Рыбакова, А.В.Гранин Профилактика кариеса зубов М.: 

Медицина, 1976. 

3. В.Р.Окушко Клиническая физиология эмали зубов, Киев: 

Здоровье, 1984. 

4. Г.И.Разумеева, Е.В.Удовицкая, Н.М.Букреева Первичная 

профилактика стоматологических заболеваний у детей, Киев: Здоровье, 

1987. 

5. А.П.Левицкий, И.К.Мизина Зубной налет, Киев: Здоровье 1987. 

6. М.И.Грошиков Некариозные поражения тканей зуба, М.: 

Медицина, 1985. 

7. А.И.Марченко, Г.Д.Овруцкий, Н.А.Зелинская Иммунология 

кариеса зуба, Киев: Здоровье, 1991. 

Методична: 

1. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення 

навчальних занять в медичних ВУЗах (методичний посібник). – Київ, 

2003. – 80с. 
Електронні джерела 

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://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1
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://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76
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http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%B
F%D1%81%D0%B8%D1%81 
 
 

1.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 
літературою по темі заняття 

 
 

Основні завдання  Вказівки до завдання  Відповіді  
1 Вивчити основні 
методи. діагностики 
карієсу 

1.Назвіть методи діагностики 
карієсу. 2.Перерахуйте основн 
методи діагностики карієсу  
3Перерахуйте додаткові: методи 
діагностики карієсу. 

 

2. Вивчити 
особливості  
препарування та 
пломбування 
апроксимальних 
порожнин 

1.Перерахуйте особливості 
препарування  каріозних порожнин 
залежно від розміру та 
розташування каріозної порожнини.  
2. Перерахуйте складові допоміжної 
порожнини або площадки.. 
3.Особливості препарування з 
використанням тунельного метода  
4. Перерахуйте, що необхідно 
додатково використовувать для  
пломбування апроксимальної 
порожнини 
5. Що значить пломбування 
«сендвіч-технікою» 

 

3.Вивчити основні 
причини помилок та 
ускладнень при ліку-
ванні карієсу. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень підчас лікування карієсу. 

2.Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень у найближчі строки після 
лікування карієсу. 

3.Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень у віддалені строки після 
лікування карієсу.. 

 

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
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81
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4.Вивчити клініку і 
лікування ускладнень 
при лікуванні карієсу. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте клінічні симптоми 
ускладнень під час лікуванні карієсу. 

2.Перерахуйте клінічні симптоми 
ускладнень у найближчі строки після 
лікування карієсу  

3.Перерахуйте клінічні симптоми 
ускладнень у віддалені строки після 
лікування карієсу. 

 

5.Вивчити принципи 
профілактики 
ускладнень лікування 
карієсу. 

 Перерахуйте місцеві та загальні 
засоби профілактики ускладнень 
лікування карієсу найбільш 
поширеними методами. 

 

 
 
3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 
 
А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
 

1. . Як поділяють каріозні порожнини за Блєком? 

2. . З яких етапів складається препарування каріозних порожнини? Які 

бори при цьому застосовуються? 

3.  З чого складається сформована каріозна порожнина? 

4.  Які особливості препарування каріозних порожнини ІІ класу? 

5. . Що таке додаткова площадка та як її формувати? Її параметри. 

6.  Що використовують додатково при пломбуванні апроксимальних 

порожнин? 

7. Що значить пломбування сендвіч-технікою?  

8. Особливості препарування з використанням тунельного метода. 

9. Які є контактні пункти? Який контактний пункт ми робимо и для 

чого? 

10. Що таке скрита каріозна порожнина? Як її виявити? 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
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1. Жінка віком 40 років звернулась зі скаргами на короткочасний 

біль від термічних подразників у 46, 47 зубах. Об’єктивно: жувальні 

поверхні 46, 47 зубів інтактні, контактні поверхні не вдається обстежити 

внаслідок щільного розміщення зубів. Який з наведених методів 

дослідження найбільш інформативний у даному випадку, якщо є підозра 

на наявність каріозних порожнин? 

А. Рентгенографія. 

В. Вітальне забарвлення. 

С. Холодова проба. 

Д. Зондування. 

Е. Електроодонтодіагностика. 

Відповідь: А. 

2. Пацієнтка 30 років скаржиться на застрявання їжі між 46 і 47 

зубами, що з’явилося два тижні тому. Об’єктивно: 46 і 47 зуби інтактні, 

перкусія зубів безболісна, ясенний сосочок між 46-47 зубами набряклий і 

гіпертрофований, під ним виявлена незначна кількість залишків їжі. Який 

вид дослідження слід застосувати для виявлення прихованих каріозних 

порожнин? 

A. Вітальне забарвлення  

B. Люмінесцентна діагностика  

C. Трансілюмінаційна діагностика  

D. Електроодонтодіагностика  

E. Рентгенологічне дослідження 

Відповідь:E. 
3. При пломбуванні каріозної порожнини ІІ класу за Блєком в 36 зубі 

вирішено використувати методику відкритого варіанту “сендвіч-техніки”. 
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Який із склоіономерних цементов найбільш відповідає вимогам даної 

техніки?  

A. BaseLine (Dentsply) 

B. Aqua-Cem (Dentsply)  

C. Vitremer TC (3M) 

D. Aqua-Jonobond (VOCO)  

E. Vitrebond (3M)  

Відповідь:С. 

 

4. Хворому Д., 35 років, встановлений діагноз : Хронічний середній 

карієс 36 зуба. Порожнина ІІ класу за Блєком,з ураженням жувальної 

поверхні. Який пломбувальний матеріал лікар повинен вибрати для 

пломбування даної порожнини?  

A.Макронаповнений композит  

B.Склоіономерний цемент  

C.Силіко-фосфатний цемент  

            D.Текучий композит світлової полімеризації  

E.Мікрофільний композит світлової полімеризації  

Відповідь:A. 

 

5. Жінка 37 років звернулася до стоматолога зі скаргами на руйнування 11 

і 21 зубів. Об'єктивно: на піднебінній і медіальній поверхнях каріозні 

порожнини в межах плащового дентину з порушенням ріжучого краю. 

Виберіть найбільш оптимальний пломбувальний матеріал для відновлення 

коронки зуба. 

      A. Склоіономерний цемент 

      B. Макронаповнений композит  

      C. Мікронаповнений композит  

      D. Мікрогібридний композит  
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      E. Силікатний цемент  

Відповідь:D. 

 

6 Хворому 25 років, всановленний діагноз: хронічний глибокий карієс 

23 зуба. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні в пришійковій ділянці 

23 зуба каріозна порожнина, розташована нижче рівня ясен. Який 

пломбувальний матеріал найдоцільніше використовувати в даному 

випадку? 

AМакронаповнений композит  

B.Амальгаму.  

C.Мікронаповнений композит.  

D.Силіко-фосфатний цемент.  

E.Силікатний цемент 

Відповідь:C. 

7. Юнак 21 років скаржиться на короткочасний біль у 11 зубі від 

холодного і солодкого. Об’єктивно: на медіальній контактній поверхні 11 

зуба виявлена каріозна порожнина (ІІІ клас за Блєком), у межах плащового 

дентину, виповнена світлим розм’якшеним дентином. Краї емалі крихкі, 

крейдоподібного кольору. Індекс КПВ становить 14, гігієнічний індекс за 

Федоровим-Володкіною – 3,3. Оберіть найбільш оптимальний 

пломбувальний матеріал для пломбування у даній клінічній ситуації. 

A. Склоіономерний цемент 

B. Композит світлової полімеризації  

C. Композит хімічної полімеризації  

D. Силікатний цемент  

E. Силіко-фосфатний цемент  

Відповідь: А. 

8. Хвора 20 років скаржиться на наявність каріозної порожнини в 
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25 зубі, яку помітила рік тому. Об’єктивно: на жувально-медіальній 

поверхні каріозна порожнина. При огляді: на контактній медіальній 

поверхні глибока каріозна порожнина у межах навколопульпарного 

дентину, яка не сполучається з порожниною зуба, виповнена щільним 

пігментованим дентином. Зондування, реакція на холод, перкусія 

безболісні. ЕОД – 6 мкА. Який із перерахованих діагнозів є найбільш 

імовірним?  

A. Хронічний глибокий карієс  

B. Хронічний фіброзний періодонтит  

C. Хронічний фіброзний пульпіт  

D. Хронічний середній карієс  

E. Хронічний гранульоматозний періодонтит  

Відповідь: А. 

9. Хворий В., 35 років, поставлено діагноз : Хронічний середній 

карієс 36 зуба. Порожнина ІІ класу за Блєком з ураженням жувальної 

поверхні. Який пломбувальний матеріал лікар повинен обрати для 

пломбування даної порожнини?  

A. Композитний мікрогібридний матеріал світлової полімеризації  

B. Склоіономерний цемент  

C. Силіко-фосфатний цемент  

D. Текучий композит світлової полімеризації  

E. Мікрофільний композит світлової полімеризації  

Відповідь: А. 

10. Хворому А. Був поставлений діагноз: хронічний початковий 

карієс на дистальній поверхні 28 зуба. Якою повинна бути лікувальна 
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тактика лікаря-стоматолога у даному випадку? 

A.  Зішліфування дистальної поверхні 28 зуба 

B. Препарування і пломбування порожнини  

C. Застосування компомерів 

D. Лікування не потрібне 

E. Видалення 28 зуба  

Відповідь: D. 
В. Задачи для самоконтролю: 

1. Жінка 50 років звернулась до стоматолога зі скаргами на 

чутливість 44 та 45 зубів від солодкого та між цими зубами застряє їжа. 

Об’єктивно: жувальні поверхні 44 та 45 зубів інтактні. Контактні поверхні 

не вдається обстежити внаслідок щільного розташування зубів. Яка 

тактика лікаря? 

2. Пацієнтка 35 років звернулась до лікаря стоматолога зі скаргами 

на наявність каріозних порожнин в 24 зубі на медіальній та дистальній 

поверхнях. Був встановлений діагноз: хронічний глибокий карієс 24 зуба. 

Яка тактика лікаря при препаруванні цих порожнин для запобігання скола 

бугрів. 
Еталони рішення до задач 

1. Для уточнення діагнозу необхідно провести додатковий метод 

обстеження – рентгенографію 44, 45 зубів. Такий метод дослідження дасть 

змогу виявити приховані каріозні порожнини. 

2. При препаруванні двох апроксимальних каріозних порожнин, 

розташованих нижче екватора, необхідно зробити МОД – порожнину 

(медіо-оклюзійно-дистальну) та зішліфувати бугри. 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
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1. Скласти план лікування гострого середнього карієсу 36 зуба, 

порожнина розташована на апроксимально-медіальній певерхні нижче 

краю ясен.  

2. Скласти план лікування хронічного середнього карієсу 15 зубу при 

умові, що каріозна порожнина розташована на апроксимально-дістальній  

певерхні зуба, 16 зуб відсутній. 

3.  Скласти план лікування гострого глибокого карієсу 26 зуба, порожнина 

розташована на апроксимально-медіальній певерхні вище екватора зуба.  

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Алгоритм орієнтовної основи дій при лікуванні карієсу 

оперативним методом 

І. Підготовка порожнини рота. 

З цією метою рекомендують попереднє чищення зубів. Далі 

проводять гігієнічне полоскання порожнини рота розчинами антисептиків, 

відварів трав тощо. За необхідності лікар проводить професійне чищення 

зубів із застосуванням спеціальних щіточок, чашечок та профілактичних 

очищувальних паст. 

Необхідно пам’ятати, що в разі пломбування композитами не 

можна проводити професійне чищення зубів пастами з фтором. 

ІІ. Знеболювання під час лікування. 

- аплікаційне знеболювання твердих тканин зубів; 

- електроаналгезія, рефлексоаналгезія та аудіоаналгезія; 

- психотерапія; 

- місцева анестезія; 

- наркоз. 
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ІІІ. Препарування каріозних порожнин. 

1. Розкриття і розширення каріозної порожнини. 

2. Некректомія (висікання нежиттєздатних тканин). 

3. Формування порожнини. 

4. Оброблення країв каріозної порожнини. 

IV. Пломбування каріозних порожнин. 

V. Оброблення, шліфування та полірування пломби. 

 
1.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 
 

- стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- прицільні рентгенограми, ортопантомограма; 

- пломбувальні матеріали. 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 
заняття за темою: „Особливості лікування карієсу контактних 
(апроксимальних поверхонь зубів)”– Вивчення мікроподтікання 
конденсуємих композитів  

 
 


