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Тема: «Помилки та ускладнення при лікуванні карієсу зубів» (1 година) 

І. Актуальність теми 

Поширеність карієсу серед населення України перевищує 90% (за високої 
інтенсивності цього патологічного процесу). Прогресування карієсу спричинює 
виникненню пульпіту і періодонтиту, що впливає на загальний рівень здоров’я та 
працездатності населення. Ускладнення, що виникають при лікуванні карієсу, 
потребують подальшого складного ендодонтичного лікування. В Україні потреба 
населення в ендодонтичному лікуванні перевищує 78%. Несвоєчасне лікування 
карієсу та його ускладнень призводить до можливого розвитку низки патологічних 
процесів у кістках і м’яких тканинах щелепно-лицевої ділянки: абсцесів, 
одонтогенних періоститів, остеомієліту, флегмон, лімфаденітів тощо. Один лише 
перелік цих патологічних процесів свідчить про необхідність ретельної діагностики, 
важливість своєчасної профілактики та лікування карієсу зубів, що дає змогу 
запобігти розвитку ускладнень. 

ІІ.  Навчальні цілі заняття: 

Рівень теоретичних знань 

1. Знати класифікацію каріозних порожнин за Блеком; 

2. Знати топографо-анатомічні взаємовідношення тканини зуба, з урахуванням 
класу каріозних порожнин;  

3. Знати особливості етапів препарування каріозних порожнин в залежності від 
глибини та перебігу карієсу; 

4. Знати фізико-хімічні властивості основних груп пломбувальних матеріалів, їх 
недоліки та переваги, техніку роботи; 

5. Знати помилки та ускладнення, які виникають під час діагностики та 
лікування карієсу зубів в найближчі та віддалені терміни. 

 

Рівень практичних навиків 
1. Навчитися діагностувати карієс в залежності від перебігу захворювання та 

глибини пошкодження твердих тканин зуба;  

2. Оволодіти технікою препарування каріозних порожнин I-V класів; 

3. Навчитися підбирати необхідний пломбувальний матеріал в залежності від 
перебігу захворювання, глибини пошкодження твердих тканин зуба та класу 
каріозної порожнини; 

4. Оволодіти технікою анастезії твердих тканин зуба при лікуванні карієсу; 

 

Рівень професійних вмінь   
1. Оволодіти методикою накладання кофердаму; 



2. Оволодіти методиками знеболювання при лікуванні карієсу зубів; 

3. Оволодіти методикою відновлення контактних пунктів із застосуванням 
матричних систем та розклинюванням зубів; 

4. Оволодіти методикою відкритої та закритої сендвіч-техніки, накладання 
лікувальної, ізолювальної прокладки; 

5. Вміти підбирати кольори пломбувальних матеріалів, згідно с естетично-
оновлювальними вимогами; 

6. Вміти відновлювати топографо-анатомічні взаємоузгодження твердих тканин 
зубів з антагоністами та функцією СНЩС (скроне-нижньощелепного 
суглоба); 

7. Навчитися проводити диференціальну діагностику карієсу зубів з іншими 
захворюваннями зубів. 

Творчий рівень 
1. Вміти аналізувати  взаємозв'язок між глибиною та перебігом карієсу зубів та 

топографо-анатомічною структурою зубів; 

2. Вміти проводити диференційну діагностику між каріозними та некаріозними 
ураженнями твердих тканин зуба. 

 

III. Матеріали до аудиторної самостійної роботи: 

3.1  Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми 
1. Знати класифікацію карієсу зубів; 
2. Вміти зібрати та оцінити дані загального анамнезу та результати клінічних 

досліджень твердих тканин зубів. 
3. Вміти інтерпретувати дані додаткових методів дослідження твердих тканин 

зуба: (ЕОД, рентгенологічні, світлові, люмінісентні, індикаторні); 
4. Знати основні групи пломбувальних матеріалів та лікувальних засобів і 

методики їх введення у каріозні порожнини в залежності від перебігу та 
глибини карієсу. 

5. Знати основні помилки, які виникають при діагностиці та лікуванні карієсу. 
 

 

3.2  Зміст теми заняття 

Пломбування каріозних порожнин – відповідальна процедура, що потребує 
глибоких аналітичних знань із застосуванням різних методик діагностики, відомостей 
по матеріалознавству, топографо-анатомічних властивостей зубів та відповідного 
відношення лікаря щодо розвитку ускладнення каріозного процесу. 



Помилки та ускладнення, що виникають під час лікування карієсу можна 
об’єднати в кілька етапів та груп: 

A. Помилки, що виникають під час діагностики, диференційної діагностики та, 
відповідно, вибору методу лікування; 

B. Помилки та ускладнення під час проведення знеболювання; 

C. Помилки та ускладнення під час виконання етапів препарування каріозних 
порожнин; 

D. Помилки та ускладнення при виборі пломбувальних матеріалів та техніки 
замішуванні їх, внесення та пломбування; 

E. Дісколорація зубів; 

F. Помилки та ускладнення в віддалені терміни після лікування карієсу зубів. 

Помилки, що виникають під час діагностики карієсу 

Неправильно встановлений діагноз з визначенням глибини та перебігу карієсу. 
Унаслідок чого виникає більш активне ураження твердих тканин зуба каріозним 
процесом, або розвиток його ускладнення гіперемією пульпи, гострим обмеженим 
пульпітом або розвитком хронічних форм пульпіту та періодонтиту. Це пов’язано з 
недотриманням ретельного збору анамнезу, визначення помилок під час об’єктивного 
огляду locus morbi: зондування, проведення термопроб, перкусії, ЕОД. 
Особливе значення має диференційна діагностика, яка пов’язана з розвитком 
множинного карієсу та некаріозним ураженням зубів. При зборі anamnesis morbi 
необхідно зосередити увагу на можливих причинах виникнення ураження зубів: 
тривалість та одночасність виникнення, обумовленість з існуючими захворюваннями, 
або звичками та перевагами продуктів харчування, правилами гігієни порожнини 
рота. 

Помилки та ускладнення, що виникають під час етапів препарування каріозних 
порожнин 

 Це має дуже важливе практичне значення. Недостатнє препарування каріозної 
порожнини створює багато послідовних помилок, які можуть спричинити не 
виконання послідовних етапів препарування. Насамперед, недостатнє розкриття 
каріозної порожнини, з утриманням нависаючих стінок емалі та інфікованого 
дентину. Такі дії обмежують огляд каріозної порожнини. Травматичний вибір, 
пов'язаний з нераціональними формами та розмірами борів, може призвести до зламу 
інструменту та твердих тканин зуба; некоректні умови препарування (швидкість 
обертання інструмента, перегрівання твердих тканин та пульпи зуба, пошкодження 
ясеневого краю у разі препарування каріозних порожнин II-V класів) впливають на 
остаточне формування каріозної порожнини. Перфорація дна каріозної порожнини 
може виникнути внаслідок недостатньо витриманих умов попередніх етапів, та 
неврахування топографо-анатомічних властивостей тканин у різних групах зубів, у 
співвідношенні глибини дна каріозної порожнини та пульпи зуба при препаруванні 
різних класів каріозних порожнин. В разі недотримання формування додаткових 
площин: виведення на жувальну, язикову, поднебінну поверхні, можливе 
ушкодження бором прилеглих зубів на контактних поверхнях, або руйнування 



ясенного краю з подальшою кровотечею в основну каріозну порожнину. Треба 
зазначити, що обов’язкове використання карієс-маркеру, після остаточно виконаних 
етапів препарування каріозної порожнини, дає об’єктивну характеристику видаленого 
інфікованого дентину. 

При виконанні етапів препарування лікарю треба бути дуже уважним, тому що 
пацієнт, якому зроблено знеболювання зуба не може реагувати на втручання 
лікарських дій. Стоматологу необхідно дотримуватися належної концентрації та 
температури розчину антисептичних, антимікробних засобів, які він використовує 
при обробці каріозних порожнин, не пошкоджуючи СОПР. При препаруванні 
каріозної порожнини треба виконувати план лікування карієсу, пов’язувати 
особливості етапів препарування з діагнозом та раціональним, послідовним, 
правильним вибором пломбувальних матеріалів. 

Нехтування правилами препарування різко знижує фізико-механічні властивості: 
міцність пломби, що також пов’язано з фізико-хімічним з’єднанням матеріалу з 
тканинами зуба, краєве прилягання, розвиток подальшого вторинного каріозного 
процесу, підвищену стираємість зубів антогонистів, зміну кольору зуба, відлом або 
розтріскування, як пломби так і стінок зуба, підвищену чутливість зубів до хімічних 
та термічних навантажень та інші ускладнення. 

Помилки та ускладнення, що виникають під час пломбування каріозних 
порожнин можна умовно поділити на декілька груп: 

A. Неправильний вибір пломбувального матеріалу, згідно з локалізацією каріозної 
порожнини; 

B. Неправильний вибір пломбувальних матеріалів з урахуванням загально-
соматичного стану хворого (вік, алергізація, активність каріозного процесу); 

C. Неправильний вибір пломбувальних матеріалів на етапах лікування карієсу. 

Багатоетапність приготування (замішування) пломбувальних матеріалів, 
біосумісність, механічне або хімічне поєднання різних матеріалів, які повинні 
з’єднуватися при проведенні сендвіч-техніки пломбування; хімічні потенційні 
властивості полмбувальних матеріалів та інші фактори призводять до підвищення 
ризику стійкості виконання пломби, по відношенню до фізико-хімічних параметрів 
«лабораторно-тестових пломб». Недотримка лікарем етапів інструкції підприємства-
виробника, щодо виготовлення, призводить до ускладнення – порушення цілісності 
пломби. Розвиток ускладнення каріозного процесу за рахунок поглиблення 
пошкодження та інфікування демінералізованого дентину, призводить до утворення 
різних форм пульпіту та перенавантаження тканин пародонту в межах зубів – 
антагоністів, та міжзубних перегородок при апроксімальному карієсі.  

Недотримання правил інструкції, щодо використання пломбувальних матеріалів 
та етапів пломбування призводить до постопераційних віддалених ускладнень. 
Дісколарація зубів відбувається як за рахунок недбайливою вибору кольору 
пломбувальних матеріалів, так і за рахунок розвитку інфекції під пломбами. 
Найбільш вагома частина ускладнень на цьому етапі пов’язана з роботою 
композиційними матеріалами. Значні труднощі становить пломбування суміжних 
каріозних порожнин II класу. 
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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 етіологічні 

фактори, що зумовлюють 
карієс зубів. 

Яка роль мікроорганізмів у розвитку 
карієсу зубів? Теорії виникнення 
карієсу зубів. 

 

2.  Вивчити основні 
порушення властивостей і 
складу ротової рідини, 
порушення резистентності 

Вкажіть особливості хімічного складу 
слини як біологічної рідини, яка 
підтримує рівень екологічної системи 
порожнини рота. Вкажіть як 

 

http://www.medissa.ua/pages/preventing-tooth-decay?gclid=CLjmyOLvkbICFYZ2cAodDUcA3w
http://www.medissa.ua/pages/preventing-tooth-decay?gclid=CLjmyOLvkbICFYZ2cAodDUcA3w
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcm.ru%2Flechenie_kariesa.html&ei=265AUKuTCqeE4gSj04GwAQ&usg=AFQjCNHNjg9nCMqg_njRFiGs3xcF5ers7Q&sig2=QSG-54QmWUrlcQn4dM4cBw
http://vmk-med.com/konserv/732


№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
твердих тканин зуба. неповноцінна структура твердих 

тканин зубів впливає на виникнення 
карієсу. Перерахуйте карієсогенні 
чинники (загальні та місцеві) 
внаслідок яких виникає карієс зубів. 

3.  Вивчити гістологічні, 
патоморфологічні та 
клінічні ознаки, що 
характеризують  гострий 
та хронічний перебіг 
карієсу зубів з 
урахуванням глибини. 

Перелічить морфологічні ознаки 
гострого та хронічного карієсу зубів в 
залежності від глибини пошкодження 
тканин зуба, щоб забезпечити 
виключення помилок у діагностиці та 
пломбуванні. 

 

4.  Засвоїти помилки та 
ускладнення, що 
виникають під час 
препарування каріозної 
порожнини. 

Перелічить основні патофізіологічні 
аспекти пошкодження, які 
відбуваються при: 
- недостатньому препаруванні 
каріозної порожнини, 
- перфорації дна каріозної 
порожнини, 
- перфорації стінки каріозної 
порожнини, 
- обламуванні стінки каріозної 
порожнини, 
- ушкодженні бором прилеглих зубів, 
- ушкодженні ясенного краю.  

 

5.  Засвоїти помилки та 
ускладнення, що 
виникають під час 
пломбування каріозної 
порожнини. 

Визначити ускладнення, які 
виникають при: 
- неправильному вибору пломбу 
вального матеріалу, 
- неправильному накладанні 
ізолювальної прокладки, 
- завищенні прикусу, 
- відсутності контактного пункту, 
- накладанні єдиної апроксимальної 
пломби, 
- збереженні навислих країв пломби. 

 

6.  Засвоїти помилки та 
ускладнення, що 
виникають після лікування 
карієсу 

Диференціювати найчастіші 
ускладнення: 
- запалення та некроз пульпи, 
- вторинний карієс, 
- папіліт, 
- гострий або хронічний періодонтит, 
- дисколорація зуба та пломби, 
- післяопераційна чутливість зубів, 
- гострий локальний гінгівіт. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю на доаудиторному етапі  



А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
1. Класифікація помилок і ускладнень, що виникають під час діагностики та 

лікування карієсу. 
2. Тактика стоматолога у разі перфорації дна та стінок каріозної порожнини 

зуба. 
3. Причини ушкодження ясеного краю під час лікування карієсу. 
4. Причини розвитку післяопераційної чутливості зубів. 
5. Причини розвитку вторинного карієсу після лікування карієсу зубів. 

 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня теоретичних 
знань 
 

1. Який матеріал бажано використовувати для пломбування каріозних 
порожнин II класу? Обґрунтувати свій вибір. 

a) композит світлового ствердження *; 

b) склоіономерний цемент; 

c) композит хімічного ствердження;  

d) фосфатний цемент; 

e) компомер. 

Відповідь: а). Перерахувати позитивні фізико-хімічні властивості гібридних 
фотополімерів. 

2. Який матеріал бажано використовувати для пломбування каріозних 
порожнин III класу? Обґрунтувати свій вибір. 

a) макронаповнений композит світлового ствердження; 

b) склоіономерний цемент; 

c) наногібридний композит *;  

d) фосфатний цемент; 

e) компомер. 

Відповідь: с). Перерахувати позитивні фізико-хімічні властивості наногібридних 
фотополімерів. 

3. Який матеріал бажано використовувати для пломбування каріозних 
порожнин V класу (діагноз: гострий глибокий карієс 25 зуба)? Обґрунтувати 
свій вибір. 

a) композит світлового ствердження; 

b) склоіономерний цемент; 



c) композит хімічного ствердження;  

d) склоіономерний цемент подвійного ствердження *; 

e) компомер. 

Відповідь: d). Перерахувати позитивні фізико-хімічні властивості 
склоіономерного цементу подвійного ствердження у порівнянні із 
склоіономерним цементом хімічного ствердження. 

4. При пломбуванні каріозної порожнини II класу матрицю, яка була погано 
зафіксована, зсунули у напрямі до здорового зуба. Яке ускладнення 
спричиняє таке пломбування? 

a) розвиток карієсу у прилеглому зубі; 

b) гострий папіліт *, 

c) розвиток вторинного карієсу, 

d) обламування стінки каріозної порожнини, 

e) відсутність контактного пункту 

5. При пломбуванні каріозної порожнини III класу пацієнт виявив 
дисколорацію 11 зуба відразу після відвідування стоматолога. Яке 
ускладнення спричиняє клінічний симптом? 

a) розвиток вторинного карієсу в 11 зубі; 

b) використання розчину фурациліну; 

c) прийом кави після відвідування стоматолога; 

d) порушення етапів препарування каріозної порожнини *; 

e) зловживання цигарками після відвідування стоматолога. 

6. Після пломбування каріозної порожнини 26 зуба хімічним композитом 
виникла післяопераційна чутливість, яка відбувалась протягом тижня. Які 
фактори впливають на цей стан зуба? 

a) усадка композиційного матеріалу; 

b) мікропідтікання з проникненням мікроорганізмів у пульпу; 

c) неправильне проведення остаточного оброблення реставрації; 

d) недостатня антисептична обробка каріозної порожнини; 

e) токсичний вплив композиційного матеріалу *. 

7. Після пломбування каріозної порожнини 25 зуба світловим композитом 
виникла післяопераційна чутливість, яка відбувалась протягом тижня. Які 
фактори впливають на цей стан зуба? 

a) усадка композиційного матеріалу; 



b) мікропідтікання з проникненням мікроорганізмів у пульпу; 

c) неправильне проведення остаточного оброблення реставрації; 

d) недостатнє видалення кислотного гелю після протравлювання тканин 
зуба *; 

e) неправильний напрямок світла під час фіксації форми композиту. 

8. Утворення мікроподтікань після пломбування зуба фотогібридним 
композитом виникають за рахунок: 

a) токсичного впливу композиційного матеріалу; 

b) неправильного нанесення і полімеризації адгезивної системи *; 

c) гострого агресивного карієсу; 

d) недостатньої гігієни порожнини рота; 

e) надмірного введення ізолюючої прокладки. 

9. При лікуванні хронічного глибокого карієсу 26 зуба (I класу) виникла 
постопераційна чутливість зуба через 2 тижня. 26 зуб запломбовано 
склоіномерним цементом подвійного ствердження. Які причини виникнення 
болю у 26 зубі: 

a) недостатня полімеризація матеріалу; 

b) утворення мікропідтікань; 

c) порушення герметизації пломби; 

d) значний перегрів твердих тканин зуба під час препарування *;  

e) надлишки мономерів у пломбувальному матеріалі. 

10. Завищення прикусу під час пломбування 36 зуба склоіономерним цементом 
(I класу) спричинює: 

a) абразію зуба-антогоніста; 

b) формування травматичної оклюзії; 

c) руйнування стінок каріозної порожнини; 

d) виникнення постійного перевантаження періодонта *; 

e) залишки їжі у зубі. 

 

В. Задачі для самоконтролю: 
 

1. Каріозна порожнина 44 зуба на медіальній поверхні доходить до екватора зуба. 
Чи необхідно застосовувати матрицю? Який пломбувальний матеріал раціонально 



використовувати. Які ускладнення можливі після пломбування каріозної порожнини 
хімічним композитам без використання ізольованої прокладки? 

Відповідь: обов’язково, раціонально використовувати фотополімер. Ускладнення 
– розвиток різних форм пульпіту, некроз пульпи, гострий періодонтит. Потрапляння 
ясеневої рідини або слини у каріозну порожнину, якщо не використовується 
кофердам. При пломбуванні хімічним композитом, зосередити увагу потрібно на 
ретельному вимиванні ортофосфорної кислоти, не дозволяти пересушувати каріозну 
порожнину. В пломбах з хімічних композитів залишається до 20% незв’язаного 
мономеру, який токсично впливає на пульпу. 

 

2. Каріозна порожнина на дистальній поверхні 47 зуба поширюється під ясна. Зуб 
реагує на термічні проби, які зникають одразу, вертикальне перкусія зуба болісна. 
ЕОД-6 мкА. Який пломбувальний матеріал необхідно підібрати для її пломбування? 
Які можливі ускладнення?  

Відповідь: потрібно використати фото полімер, наногібрідний матеріал. Перкусія 
47 зуба болісна за рахунок пошкодження тканин пародонта, скупчення залишків їжі у 
межах каріозній порожнині та ясеневої борозди. Помилки та ускладнення, що 
виникають під час недотримання правил технології виготовлення пломб з 
композиційних фотоматеріалів. Треба звернути уваги на те що, нависаючи краї 
пломби посилюють симптоми локального пародонтиту. 

 

3. У молярі нижньої щелепи каріозна порожнина V класу поширилась під ясна. 
Діагноз: хронічний глибокий карієс 36 зуба. Яку слід застосовувати методику при 
пломбуванні каріозної порожнини, щоб запобігти ускладненню? 

Відповідь: Зняти наліт з поверхні зуба, ізолювати зуб кофердамом, пломбувати 
склоіономерним цементом подвійного ствердження, правильне проведення 
остаточного оброблення реставрації, запобігати травмуванню ясеного краю, подальше 
накладання фтор-лаку на прилеглі поверхні поблизу пломби. 

 

4. Суміжні каріозні порожнини III класу у 24 і 25 зубах запломбовані одноразово, 
єдиною пломбою. Через 4 тижня хворий звернувся до лікаря зі скаргою на біль при 
накушуванні на 24 та 25 зуби та кровотечу ясенного сосочка. Об’єктивно: пломби в 
24, 25 зубах збережені, вертикальна перкусія позитивна, при обстеженні міжзубного 
проміжку 24, 25 зубів виявлено лінійну кровотечу. ЕОД 24, 25 зубів – 80 мкА. Назвіть 
помилку яку допустили при пломбуванні зубів хімічним композитом?  

Відповідь: пломбувальний матеріал, що потрапив у міжзубний трикутник, не був 
видалений, лікар не використав матрицю та клинці, із-за цього розвинулось запалення 
міжзубного сосочка. ЕОД 24, 25 зубів – 80 мкА, свідчить про те щоу періодонті 
розвивається гостре запалення. Студенту необхідно зосередити увагу на недоліках 
(фізико-хімічних властивостях) хімічного композиту. Явища гострого періодонтиту 
можуть бути пов’язані з помилками у діагностиці, або на етапах препарування та 
пломбування каріозних порожнин. 



5. Які матеріали бажано використовувати для пломбування каріозних порожнин II 
класу у 45-46 зубах, якщо порожнини поширюються під ясна, та досягають 
навколопульпарного шару дентину. Які можливі ускладнення на етапі препарування 
та після пломбування порожнин? 

Відповідь: травма ясеневого сосочка, його кровотеча, з послідовною 
дисколорацією пломб у зубах за рахунок гемоседерину. Можлива перфорація дна 
каріозної порожнини у 45-46 зубах з розвитком гострих форм пульпіту. При 
недостатній ізоляції зубів та каріозних порожнин без використанням кофердама та 
розклинюючих матриць можливе поєднання рідини порожнини рота (слини) з 
пломбувальним матеріалом, знехтування правил асептики та поновлення міжзубного 
контакту, екватора зубів. При надмірному залишку пломбувального матеріалу під 
екватором зубів можливий розвиток локального пародонтиту. При порушенні 
прикусу (висоти) за рахунок надмірного пломбу вального матеріалу у 45-46 зубах 
можливе розтріскування стінок зубів. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Які особливості препарування каріозних порожнин різних класів, в залежності 
від вибору пломбувального матеріалу і діагнозу. 

2. Контактний пункт. Його призначення, види, функція. Визначити роль 
контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин II, III, IV класів. 

3. Назвати пломбувальні матеріали, які застосовують для пломбування каріозних 
порожнин різних класів, їх функціональне призначення, фізико-хімічні 
властивості. 

4. Назвати етапи пломбування каріозних порожнин різних класів. 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 

 

Завдання Вказівки Примітки 

Визначити: фізико-
хімічні властивості 
пломбувальних 
матеріалів: 
склоіномерних 
цементів, хімічних 
композитів, та фото 
композитів, амальгами 
Показання та 
протипоказання до 
пломбування різних 
класів різних класів 
каріозних порожнин. 

Обґрунтувати 
необхідність відновлення 
контактного пункту. Які 
пломбувальні матеріали 
найчастіше 
використовуються при 
пломбуванні каріозних 
порожнин? Визначіть 
алгоритм позитивних та 
негативних показників. У 
зошиті зробити таблицю 
з вказівкою коефіцієнтів 
ISO приведених класів 
матеріалів. 

коефіцієнти згину та 
стискання (МПа), модуль 
еластичності, 
абразивність (μм), адгезія 
до дентину (МПа), 
полімеризаційна усадка 
(%),  стабільність 
кольору, абсорбція вологи 
та розчинність (μг/мм3), 
коефіцієнти 
теплопровідності та 
терморозширення, % 
залишкового мономеру. 



Контактний пункт. 
Види, призначення 
Матриці, 
матрицетримачі. Види, 
техніка роботи.   

Намалювати в зошиті 
види матриць та матрице 
тримачів та техніку їх 
введення по відношенню 
до тканин пародонту та 
зубів 

Звернути увагу на 
введення клинців по 
відношенню до матриць 
тканин зуба та глибини 
ясенової борозди 

Особливості 
препарування 
каріозних порожнин I-
V класів, в залежності 
від глибини каріозної 
порожнини та перебігу 
захворювання 

Перелічіть етапи 
препарування та 
намалювати їхні 
особливості. Намалювати 
схеми відпрепарованих 
порожнин, та накладання 
лікувальних, ізолюючих 
прокладок 

Зробити різнокольорові 
малюнки з урахуванням 
накладання тимчасових 
паст або лікувальних, 
ізолюючих та постійних 
пломб, в залежності від 
перебігу каріозного 
процесу. 

 

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

- стоматологічний пацієнт; 

-  інструменти основного стоматологічного набору, антисептичні розчини, 
система для накладання кофердаму, матриці, клинці; 

- різні пломбувальні матеріали. 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи:  
1. Доктор Kianusch Yadzani. Эстетическая стоматология с использованием 

современных композитов. Ж.: Современная стоматология, 3/2010. – с.11-19. 

2. Е.В. Кириллова, С.К. Матело. Возможности современных 
реминерализирующих составов при эстетическом лечении зубов. Ж.: Современная 
стоматология, 3/2010. – с. 19-22. 

3. Анджело Путиньо. Техники послойного внесения для эстетичных прямых 
реставраций. Ж.: Современная стоматология, 3/2010. – с. 22-24. 

4. Рафал Мендзин. Реставрация верхнего бокового резца. Ж.: Современная 
стоматология, 3/2010. – с. 24. 

5. Оптические системы в стоматологии. Ж.: Современная стоматология, 3/2010. – 
с. 33-38. 

6. Ломиашвили Л.М., Погадаев Д.В. Вариабельность форм моляров 
зубочелюстного аппарата человека. – Институт стоматологии, № 4, 2004. – С.74-77. 

7. Золотова Л.Ю., Коршунов А.П. Оценка эффективности лечения кариеса 
дентин-герметизирующим ликвидом у пациентов с дисплазией соединительной 
ткани. – Институт стоматологии, № 3 (28), 2005. – С. 26-28. 

8. Ломиашвили Л.М., Аюпова Л.Г. Художественное моделирование и реставрация 
зубов. – М., «Медицинская книга», издание 2-е, 2005. – 278с. 



9. Калугина М.С., Недосеко В.Б., Николаев Н.А. Расчёт срока сохранности пломб 
из композитных материалов (протокол): методические рекомендации. – Омск, ИПЦ 
ОмГМА, 2005. – 18с. 
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