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Вибір пломбувального матеріалу (для пломбування каріозних 
порожнин I, II, V класів за Блеком) 

(1 година) 
 
1. Актуальність теми: для отримання оптимального клінічного ефекту  

при пломбуванні каріозних порожнин I, II, V класів за Блеком необхідно 
вміти обирати пломбувальні матеріали, властивості яких як найкраще 
підходять для пломбування жувальних зубів. 

 
2. Навчальні цілі заняття. 
Рівень теоретичних знань: 

1. Знати класифікацію каріозних порожнин за Блеком. 
2. Знати класифікації пломбувальних матеріалів. 
3. Знати фізико-хімічні властивості пломбувальних матеріалів різних 

класів. 
Рівень практичних навиків: 

1. Оволодіти технікою препарування та пломбування каріозних порожнин 
I, II, V класів з урахуванням перебігу каріозного процесу та властивостей 
обраного пломбувального матеріалу. 

2. Оволодіти навиками правильного виконання стоматологічних 
маніпуляцій при препаруванні та пломбуванні каріозних порожнин I, II, V 
класів. 

Рівень професійних вмінь: 
1. Вміти обрати пломбувальний матеріал та інструменти для пломбування 

каріозних порожнини I, II, V класів. 
2. Вміти запломбувати каріозні порожнини I, II, V класів, використовуючи 

сучасні пломбувальні матеріали. 
3. Вміти провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного 

лікування карієсу. 
Творчий рівень: Вміти досліджувати причиннонаслідкові 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 

1. Знати класифікацію каріозних порожнин за Блеком. 
2. Знати класифікацію карієсу. 
3. Знати класифікації пломбувальних матеріалів, їх фізико-хімічні 
властивості. 
4. Вміти відпрепарувати каріозні порожнини I, II, V класів. 
5. Вміти запломбувати каріозні порожнини I, II, V класів. 
6. Вміти користуватися допоміжними засобами для пломбування каріозних 
порожнин ІІ класу (матрицями, ретракторами, клиннями). 
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Міждисциплінарна  інтеграція 

 
№ Дисципліна Знати Вміти 
1. Попередні 

дисципліни     
       
  

  анатомія Анатомічні, гістологічні та 
функціональні особливості 
будови різних груп зубів 

  
  гістологія   
  фізіологія   
  фізика      поняття адгезії, 

теплопровідності, усадки, 
стирання якості кислот, луг, 
фізичні властивості світла 

оцінювати якості 
пломбувальних 

матеріалів (композитів 
світлової та хімічної 

полімеризації) 

  хімія      

  пропедевтика 
терапевтичної 
стомптології   

принципи препарування 
каріозних порожнин I, II, V 

класів, інструменти для 
приготування пломбувального 
матеріалу, допоміжні засоби 
для пломбування каріозних 

порожнин: матриці, сепаратори, 
клин’я, ретрактори  

готувати пломбувальні 
матеріали (композити)  

користуватися засобами 
для пломбування 

каріозних порожнин 

2. внутрішньо-
предметна інтеграція   

    

  терапевтична 
стоматологія 

 клініку діагностику, принципи 
лікування карієсу та 
некаріозних уражень 

діагностувати та 
класифікувати некаріозні 

та каріозні ураження 
зубів  

 
3.2. Зміст теми заняття 

 Для пломбування каріозних порожнин I, II, V класів необхідно 
використовувати пломбувальні матеріали, які відрізняються високою 
міцністю. Цим вимогам відповідають сучасні композиційні матеріали 
світлової та хімічної полімеризації. 
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Вид композита Розмір часток 
наповнювача 

Позитивні властивості Негативні властивості Показання до 
застосування 

Представники 

1. Макронаповнені 
композити (макрофіли) 

8-45 мкм іноді до 
100 мкм 

- висока міцність 
- рентгеноконтрастність 
- прийнятні оптичні властивості 

- важкість полірування 
внаслідок 
- шерохуватість 
поверхні 
- погана 
кольоростійкість 
(погані естетичні 
властивості) 

пломбування 
порожнин І та ІІ 
класів, V класу на 
жувальних зубах 
моделювання культі 
зуба під коронку 

Фолакор-С 
(Радуга) 
Consise (3M) 
Adaptic (Dentsplay) 
Evicrol (Spofa 
Dental) 
Simulate (Kerr) 

2. Мікронаповнені 
композити (мікрофіли) 

0,04-0,4 мкм - відмінна поліруємість 
- стійкість глянцевої поверхні 
- висока кольоростійкість 
- добрі естетичні властивості 
- низьке абразивне зношення 

- низька механічна 
міцність 
- висока 
полімерізаційна усадка 
- високий коефіцієнт 
температурного 
розширення 

пломбування 
порожнини ІІІ класу, 
V класу, 
пломбування 
дефектів при 
некаріозних 
ураження, естетичне 
пломбування 
порожнин ІV класу 

Estetic EQuick 
Estetic Flow Quick 
Ecu Sphere-Shine 
(Tokuyama) 

3. Мінінаповнені 
композити 

1-5 мкм непогані естетичні властивості, 
але гірші ніж у мікрофілів 

- невисока міцність 
- досить висока 
полімерізаційна усадка 
та коефіцієнт 
температурного 
розширення 

пломбування 
порожнини ІІІ, V 
класів, невиликі 
порожнини І класу 

Bis-Fil II (Bisco) 
Mara thon V (Den-
Mat) 
Permaplast (M+W) 

Мінінаповнені композити на цей час майже не виробляються 
4. Гібридні композити 0,04-5 мкм - добрі естетичні властивості 

- достатня міцність 
- рентгеноконтрастність 
- прозорість 
- кольоростійкість 

гірша ніж у мікрофілів 
поліруємість поверхні, 
нижча міцність ніж у 
макрофілів 

пломбування 
порожнини І, ІІІ, V 
класів 

Alfacomp (VOCO) 
Compolux 
(Septodont) 
Призма 
(СтомаДент) 
Призмафил 
(СтомаДент) 



Polofill (VOCO) 
5. Мікрогібрідні 
композити 

частки 
наповнювача від 
0,04 до 1 мкм (0,5-
0,6 мкм) 

- гарні естетичні властивості 
- добра поліруємість 
- висока кольоростійкість 

недостатня 
еластичність, як 
наслідок порушення 
крайового прилягання 
пломб, висока 
полімерізаційна усадка 

пломбування 
каріозних порожнин 
І, ІІ, ІІІ класів 

Filtek Z 250 (3M) 
Valux Plus (3M) 
Herculite (Kerr) 
Point 4 (Kerr) 
Amaris (VOCO) 
Admira (VOCO) 
Venus Prodigy 
(Kerr) 

6. Нанонаповнені 
композити 
(наногібридні 
композити) 

20-70 нм (=0,02-
0,07 мкм) 

- високі естетичні властивості 
- поліруємість відмінна 
- висока міцність 
- різноманітність відтінків 

полімерізаційна усадка 
(але нижча ніж у інших 
пломбувальних 
матеріалів) 

пломбування 
дефектів усіх класів, 
виготовлення 
вінірів, реставрації 

Filtek Suprema XT 
(3M) 
Filtek Ultima (3M) 
Ceram X (Dentsply) 
Herculite XRV Ultra 
(Kerr) 
Crandio (VOCO) 

7. Рідкі композити 
(Flowable) 
(низькомодульні 
композити) 

 - висока тікучість 
(тіксотропність) 
- висока еластичність 

полімерізаційна усадка, 
незначна механічна 
міцність, невисока 
поліруємость 

пломбування 
порожнини ІІ класу 
(тунельне 
пломбування), ІІІ 
класу. Пломбування 
зубів у дітей. 
Пломбування 
абфракційних 
дефектів 

Charisma Flow 
Venus Flow 
X-Flow 
Vertise Flow 
Admira Flow 

8. Конденсуємі 
композити («pakable») 

3 частки до 3,5 
мкм 

підвищена механічна міцність, 
низька колімерізаційна усадка 
(1,6-1,8%), не потребує 
напрвленої полімерізації 

недостатня естетичність пломбування 
порожнини І-ІІ 
класів, V класу, 
пломбування 
методом «пошарової 
реставрації», 
моделювання культі 
зуба 

Solitaire 2 
Filtek P-60 (3M) 
Alert (Penton) 
QuiXfil (Dentsply) 
Prodigy 
Condensable (Kerr) 
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9. Компомери 
(гиасіозіти) 

0,8-1 мкм не боїться вологи, виділяє фтор, 
незначна полімерізаційна 
усадка 

менша ніж у композитів 
міцність, поліруємість 
гірша ніж у СІЦ адгезія 
до тканин зуба 

V класу, ІІІ класу 
пломбування 
порожнин 

Dyract 
Glasiosite 

10. Амальгама 4-40 мкм міцність, твердість, 
корозійностійкі, пластичність 

відсутня адгезія до 
тканин зуба, 
теплопровідність, 
токсичність парів ртуті 

пломбування 
порожнин І класу, ІІ 
класу, V класу на 
молярах 

Amalcapp plus 
(Vivadent) 
Contour (Kerr) 
Tytin (Kerr) 
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3.3. Список рекомендованої літератури: 

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. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
3. Борисенко А.В. Композиційні пломбувальні матеріали.- К.: Книга 
плюс, 1998.- 168 с. 
4. Борисенко А.В. Кариес зубов.- О.О.О.Книга плюс, 2000-342 с. 
5. Борисенко А.В. Секреты лечения кариеса и реставрации зубов.ООО 
«Книга плюс»,2003-544с. 
 

Додаткова 
1. Дубова М.А., Санова А.В. Расширение возможностей эстетической 
реставрации зубов. Нанокомпозиты: Учеб.пособие. – СПб., 2005. – 144 с. 
3. Николишин А.К. Восстановление и пломбирование зубов 
современными материалами и технологиями. - Полтава, 2001. - 176 с. 
4. Макеева И.М. Влсстановление зубов светоотверждаемыми 
материалами.- М.:Стоматология, 1997- 72 с. 
5. Магид Е.А.,Мухин П.А. Фантомный курс терапевтической 
стоматологии. Атлас.- М.: Медицина, 1996- 306 с. 
6. Биденко Н. В. Стеклоиономерные материалы и их применение в 
стоматологии.- О.О.О.Книга плюс, 2003-144 с. 
 
 

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://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://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
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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3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 
літературою по темі заняття 
 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
1. Вивчити 
класифікації 
пломбувальних 
матеріалів 

1. Назвіть властивості, склад та 
показання до використання 
хімічних композитів. 

2. Назвіть властивості, склад та 
показання до використання 
фотополімерних композитів. 

3. Перерахуйте групи 
пломбувальних матеріалів, які 
використовуються для пломбування 
порожнин I, II, V класів. 

 

2. Вивчити 
класифікацію, 
клініку, діагностику 
карієсу  

1. Перерахуйте клінічні симптоми 
початкового, поверхневого, 
середнього та глибокого карієсу. 

2. Перерахуйте з якими 
захворюваннями треба поводити 
диференційну діагностику карієсу. 

 

3. Вивчити основні 
причини помилок та 
ускладнень при 
препарування та 
пломбуванні 
каріозних порожнин 
I, II, V класів 

1. Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень під час препарування 
каріозних порожнин. 

2. Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень при пломбуванні 
каріозних порожнин матеріалами 
хімічної та фотополімеризації. 

3. Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень у найближчі та віддалені 
строки після лікування хімічної та 
фотополімеризації. 

 

4. Вивчити принципи 
лікування карієсу в 
залежності від 
перебігу та глибини 

1. Перерахуйте лікарські препарати, 
які можна використовувати при 
пломбуванні каріозних порожнин 
матеріалами хімічної полімеризації. 
1. Перерахуйте лікарські препарати, 

які можна використовувати при 
пломбуванні каріозних порожнин 
матеріалами фотополімеризації. 
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5. Вивчити види 

допоміжних засобів 
при пломбуванні 
каріозних порожнин 

1. Перерахуйте допоміжні засоби 
для пломбування каріозних 
порожнин I, II, V класів. 

2. Розкажіть правила використання 
допоміжних засобів для пломбування 
каріозних порожнин I, II, V класів за 
Блеком. 

 

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

1. Класифікація каріозних порожнин за Блеком. 
2. Класифікація карієсу. 
3. Класифікація пломбувальних матеріалів. 
4. Класифікація фотополімерних пломбувальних матеріалів. 
5. Принципи, за якими слід обирати пломбувальний матеріал для 

пломбування каріозних порожнин I, II, V класів. 
6. Додаткові засоби, які можна використовувати при пломбуванні 

порожнин I, II, V класів. 
7. Техніки препарування каріозних порожнини I, II, V класів. 
8. Техніки пломбування каріозних порожнини I, II, V класів. 
9. Інструменти, які використовуються для пломбування каріозних 

порожнин. 
10. Ускладнення при пломбуванні каріозних порожнин I, II, V класів. 
11. Клініка та лікування ускладнень, що виникли внаслідок невірного 

вибору пломбувального матеріалу. 
 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
1. Одночасне утворення 2-х процесів: розчинення металів у ртуті та 
виникнення нових фаз характерно для: 

а) склоіономерного цементу; 
б) композиту хімічної полімеризації; 
в) амальгами; 
г) керметів. 

Відповідь: в) 
 

2. Склоіономерний цемент складаеться із 2-х компонентів: 
а) оксиду цинку та фосфорної кислоти; 
б) скляного порошку та кополімерної кислоти; 
в) скляного порошку та поліакрілової кислоти; 
г) алюмосілікатного скла та кополімерної кислоти. 

Відповідь: б). 
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3. Який матеріал треба використовувати для ізолюючої прокладки під 
амальгаму. 

а) кальцій утримуючий; 
б) фосфат-цемент; 
в) силікатний цемент; 
г) кермет. 

Відповідь: б) 
 
4. У другому молярі нижньої щелепи - каріозна порожнина 1 класу, кореневі 
канали запломбовані. Який матеріал краще обрати для пломбування 
порожнини? 

а) склоіономерний цемент; 
б) фосфат-цемент; 
с) амальгама 
д) мікрогібрідний композит 
е) сілікатний цемент 

Відповідь: с). 
 
5. У хворого каріозна порожнина V класу у 21 зубі, який матеріал краще 
використати для її пломбування? 

а) склоіономерний цемент 1 типу; 
б) макрогібрідний композит; 
в) кермет; 
д) мікрофільний композит. 
е) амальгаму. 

Відповідь: д). 
 
6. У 25 зубі каріозна порожнина заходить під ясна. Який матеріал для її 
пломбування доцільно використати? 

а) амальгаму; 
б) склоіономерний цемент; 
с) композит хімічної полімеризації; 
д) фотополімерний композит; 
е) кермет. 

Відповідь: б). 
 
7. Пацієнту поставили діагноз: карієс кореня 23 зуба. Який пломбувальний 
матеріал доцільно використати? 

а) склоіономерний цемент; 
б)мікрогібрідний композит; 
с) амальгаму; 
д) фосфат-цемент. 
е) макрогібридний композит 

Відповідь:а). 
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8. Хвора скаржиться на дефект та  короткочасний біль від подразників у 12 
зубі. Об-но: у пришийковій ділянці 12 зуба виявлена каріозна порожнина у 
межах плащового дентина. Дна і стінки її світлі, пом’якшені. 
Який пломбувальний матеріал доцільно обрати у даному випадку? 

а) сілікатний цемент; 
б) кермет; 
с) склоіономерний цемент; 
д) макрогібрідний композит. 
е) СІЦ ІІ типу 

Відповідь: с). 
 
9. Хворий 23 роки скаржиться на короткочасний біль від подразників у 22 
зубі. Об-но: у пришийковій ділянці 22 зуба каріозна порожнина, розміщена 
нижче рівня ясен. 
Оберіть пломбувальний матеріал для даного випадку 

а) склоіономерний цемент; 
б) макрогібрідний композит; 
с) сілікатний цемент; 
д) сілікофосфатний цемент; 
е) кермет 

Відповідь: а). 
 
10. При пломбуванні каріозної порожнини II класу за Блеком у 37 зубі 
вирішено використати методику відкритого варіанту „сандвіч-техніки”. 
Які матеріали слід обрати для цього. 

а) фосфат-цемент та амальгаму; 
б) рідкий композит; 
с) компомер та амальгаму; 
д) сілікофосфатний цемент та макрогібрідний композит; 
е) СІЦ. 

Відповідь: б). 
 
В. Задачи для самоконтролю: 
1. Хворий 30 років скаржиться на короткочасні болі у 25 зубі, які виникають 
від хімічних подразників та скоро зникають після їх усунення. Об-но : у 
пришийковій ділянці 25 зуба дефект в межах плащового дентину, дно і 
стінки дефекту світлого кольору, розм’якшені. ЕОД -8 мкА. 
  Визначте діагноз. 
 Який пломбувальний матеріал доцільно використати у даному 
випадку?  
 
Відповідь: Гострий середній карієс (V клас за Блеком). 
                    Склоіономерний цемент 2 типу.  
 
2. Хворий 40 років скаржиться на порожнину у 36 зубі. Об-но: на жувальній 
поверхні 36 зуба виявлена каріозна порожнина у межах плащового дентина, 
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дно і стінки порожнини щільні, пігментовані. Зондування дна порожнини 
безболісне. ЕОД-6 мкА.  
 Визначте вірогідний діагноз. 
 Який пломбувальний матеріал доцільно обрати у даному випадку? 
 
Відповідь: Хронічний середній карієс.(V клас за Блеком). 
                       Амальгама.  
 
3. Для пломбування каріозної порожнини на жувальній поверхні 36 зуба 
лікар обрав срібну амальгаму. Як треба вірно відпрепарувати каріозну 
порожнину?  
  
Відповідь: Фінірувати стінки порожнини. Закруглити переходи між 
вертикальними та горизонтальними поверхнями порожнини. 
 
4. Хворий 30 р. скаржиться на наявність порожнини у 46 зубі. Об-но: на 
жувально-апроксимальній поверхні 46 зуба каріозна порожнина в межах 
плащового дентину, дно і стінки щільні, пігментовані , зондування 
безболісне, ЕОД-8мкА.  
  Визначте діагноз. Який пломбувальний матеріал доцільно використати у 

даному випадку? 
Відповідь: Хронічний середній карієс 46 зуба ( II клас за Блеком). 
  Амальгаму. 
 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 
 

1. Обрати пломбувальний матеріал для пломбування каріозної порожнини 
І класу у 26 зубі. 

 
2. Обрати пломбувальний матеріал для пломбування каріозної порожнини 

ІІ класу у 15 зубі. Діагноз: гострий глибокий карієс 15 зуба. 
 

3. Обрати пломбувальний матеріал для пломбування каріозної порожнини 
V класу у 36 зубі. Діагноз: хронічний глибокий карієс 36 зуба 
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4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 
 

Алгоритм орієнтовної основи дій при виборі пломбувального матеріалу 

для пломбування каріозних порожнин  

І, ІІ, V класів 

Завдання Вказівки Примітки 
1. Запломбувати 
каріозну порожнину І 
класу у 36 зубі 

Етапи накладення пломби із 
фотокомпозиту з 
використанням адгезивної 
техніки реставрації: 
1. Очищення поверхні зуба. 
2. Вибір кольору 
пломбувального матеріалу. 
3. Препарування каріозної 
порожнини. 
4. Ізоляція зуба від слини. 
 
 
5. Медикаментозна обробка 
та висушування каріозної 
порожнини. 
6. Накладання ізолюючої 
прокладки. 
 
 
7. Використання адгезивної 
системи. 
8. Внесення у порожнину та 
затвердіння композиту 
світлової полімеризації. 
9. Кінцева обробка пломби. 
10. Ребондінг. 
11. Поради пацієнту. 

 
 
 
видалення назубних 
відкладень та 
пігментацій 
 
 
 
використовуючи ватні 
валики, слиновідсос, 
кофердам 
 
 
 
при потребі 
накладання 
лікувальної 
прокладки 
 
 
Пошарове внесення 
композиту порціями 
товщиною 1,5-2 мм 
 
нанесення на пломбу 
поверхневого 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 
основному етапі практичного заняття: 

 
- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- пломубувальні матеріали для постійного пломбування зубів; 
- додаткові засоби для пломбування каріозних порожнин. 
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5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття за 
темою: „Вибір пломбувального матеріалу (для пломбування каріозних 

порожнин I, II, V класів за Блеком)” 
– Використання нанокомпозитів для пломбування каріозних порожнин 

різних класів. 
1. Дубова М.А., Санова А.В. Расширение возможностей эстетической 

реставрации зубов. Нанокомпозиты: Учеб.пособие. – СПб., 2005. – 144 с. 
2. Николишин А.К. Восстановление и пломбирование зубов 

современными материалами и технологиями. - Полтава, 2001. - 176 с. 
3. Радлинская В.Н., Радлинский С.В. Современные технологии 

реставрации зубов. – Полтава, 2002. – 59 с. 
4. Чиликин В.Н. Новейшие технологии в эстетической стоматологии. – 

М.: МЕД пресс-информ, 2004. – 96 с. 
5. Шмидседер Дж. Эстетическая стоматология / Пер. с англ.; под ред. 

Т.В.Виноградовой. – М.: МЕД пресс-информ, 2004. – 320 с. 
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