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ТЕМА: Фізіотерапевтичні методи лікування періодонтитів  
 (1 година) 

I. Актуальність теми: фізичні методи лікування періодонтитів знайшли 
широке застосування в терапевтичній стоматології. Їх використання дозволяє 
значно поліпшити результати і скоротити час лікування, знизити підвищену 
чутливість, пост операційну гіперчутливість періодонта. 
II. Навчальні цілі заняття 

Рівень теоретичних знань: 
1. Знати методи фізіотерапії, що призначають для лікування різних форм 
періодонтиту. 
2. Знати механізм дії УВЧ - терапії, СВЧ – терапії,  діатермокоагуляції, 
трансканального електрофорезу на періодонт, флюктуорізації, 
ампліпульсотерапії, діадінамотерапії, УФ – опромінювання, дарсонвалізації, 
діатермокоагуляції, ЗМП – низької частотності, депофорезу гідроксиду міді – 
кальцію; 
3. Знати показання та мету призначення цих методів під час лікування 
періодонтиту; 
4. Знати протипоказання  до  призначення  фізіотерапевтичних  методів;  
5. Знати методики  та  умови  проведення  фізичних  методів  лікування  
періодонтиту. 

Рівень практичних навиків: 
1)  Оволодіти технікою діатермокоагуляції  тканин; 
2)  Оволодіти  технікою трансканального електрофореза  периодонта (ТЕП); 
3)  Оволодіти  технікою УВЧ і СВЧ терапії. 
Рівень професійних вмінь: 

1) Вміти інтерпретувати дані рентгенологічного обстеження зубів, 
ортопантомографії  хворого на хронічний періодонтит;  
2) Вміти діагностувати на підставі отриманих клінічних та R-логічних даних 
різні форми хронічного періодонтита.  
3) Вміти диференційовано призначати оптимальне додаткове фізіотерпевтичне 
лікування періодонтитів зубів в залежності від попереднього лікування зуба і 
форми захворювання. 

Творчий рівень: 
Вміти досліджувати зв'язок між вогнищами одонтогенної інфекції і клінічним 
станом місцевого запального процесу і організму пацієнта. 
ІІІ. Матеріали доаудиторної самостійної роботи: 
3.1 Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми 
1. Знати, що таке хронічній періодонтит зубів. 
2. Знати етіологію та патогенез хронічних періодонтитів. 
3. Вміти зібрати та оцінити дані загально анамнезу та результатів клінічних 
досліджень при хронічних періодонтитах зубів. 
4. Вміти інтерпретувати аналіз крові у нормі. 
5. Вміти аналізувати помилки ендодонтичного лікування зубів, що 
відображаються на рентгенограмах. 
6. Вміти виправляти помилки, що виникли при лікуванні пульпітів і 
періодонтитів зубів, застосовуючи різні фізичні методи лікування. 
7. Знати показання та протипоказання до фізіотерапевтичних методів лікування. 



8. Знати механізм дії фізичних чинників, які використовуються при лікуванні 
періодонтитів. 
3.2 Зміст теми заняття: Фізіотерапевтичне лікування робить можливим 
пролонгувати антимікробний, протизапальний ефект лікування, поліпшити 
гемодинаміку в периапикальній зоні з подальшим розвитком 
остеопродуктивних, репаративних процесів. Правильний вибір додаткового 
фізіотерапевтичного лікування періодонтита дозволяє поліпшити місцеву 
резистентність тканин, з подальшою ліквідацією вогнища хронеосепсіса, що 
сприяє нормалізації показників якості життя пацієнтів. 

Фізіотерапевтичні процедури. 
Вибір і 
зазначення 
процедур 

Лікувальний 
фактор указаного 
фізіотерапевтичног
о метода 

Фізична  та  
фізіологічна  дія 

Терапевтичний 
ефект,критерії 
самоконтролю. 

Транс 
канальний  
електрофор
ез 
періодонту 

Гальванічний 
струм та  
лікувальна 
речовина, яку  
вводять 

- проникнення  
лікувальної 
речовини  крізь  
вузький  кореневий  
канал  зуба  в  
навколишні  
тканини за 
допомогою 
електричного 
струму; 
- зміна  рН – 
анодом- 
підкислення, під  
катодом – 
підлуження  
середовища; 
- девіталізація  
пульпи;    

-усунення запального  
процесу  в 
періапікальних 
тканинах; 
-стимуляція регене-
рації  кісткової 
тканини. Під впливом  
лікарських речовин–
пригнічення 
мікрофлори, 
інактивація  
бактеріальних  
токсинів,розрідження  
та видалення  
ексудату, активація 
фагоцитозу.     

УВЧ - 
терапія  
(змінний 
струм 
ультра- 
високої  
частоти)    

Дистанційна дія 
безперервним або 
імпульсним, 
переважно 
електричним 
(меншою  мірою – 
магнітним) полем 
ультрависокої 
частоти   

Зарядження 
диполей 
у тканинах,білкові 
молекули кліткових  
структур, 
подразнення 
рецепторної 
системи різних 
органів   

Протизапальний,  
знеболювальний,  
спазмолітичний 
ефект, стимулювання 
репарації, збільшення 
слиновиділення, 
експресія факторів 
неспецифічного 
захисту   

Діатермоко
агуляція 

Нагрівання 
тканини в місті  
контакту з 
електродом і 
навколо нього до 
60-80 ˚С. 
Як результат – 
коагуляція білків. 
Внутрішня 
оболонка судин 
підгортається 
всередину, 
згортається кров, 
закривається 
просвіт судин, 
руйнуються  
нервові рецептори  

Змінний струм 
високої частоти (1-2 
мГц),  невеликого 
напруження 
(150-200 В), великої 
сили (2 А) та 
щільності 
(6-10 мА/мм2). 

Запобігання 
кровотечі, 
всмоктування про-
дуктів тканевого 
розпаду та 
потрапляння 
мікроорганізмів у 
русло судин. Тамує 
післяопераційний біль 

Флюктуоріз Зміна концентрації Синусоїдальний Протизапальний, 



ація іонів на напівпро- 
никних  
мембранах, 
виникнення в 
нервових волокнах 
асинхронних  
імпульсацій. Це 
призводить до 
“погашення” 
больових 
імпульсів. Зростає 
гіперемія, 
фагоцитоз, 
мітотична 
активність, 
проліферація 
ретикуло-
ендотеліальних 
клітин.       

змінений струм 
малої сили та 
низької напруги, 
який хаотично 
змінюється за 
амплітудою та 
частотою в межах 
100-2000 Гц). 

знеболювальний, 
розсмоктувальний, 
регенеруючий ефект 

Діадінамоте
рапія 

Домінантний 
подразник: знижує 
збудженість 
тканин, створює 
гальмування 
(парабіотичний 
стан) змінює іонну 
концентрацію і 
проникливість 
мембран, підвищує 
захисні 
властивості 
тканин, сприяє 
утворенню БАР 
(гістамін та подібні 
речовини ).      

Постійний 
імпульсний струм  
напівсинусоїдальної 
форми 

Покращує кровообіг, 
трофіку, здійснює 
знеболювальний та 
протизапальний 
ефект, нормалізує 
порушення тактильної 
функції: перкусії, 
механічного 
навантаження..   
 

Ампліпульс
отерапія 
(СМТ – 
терапія) 

Струм проводить в 
глибину тканин 
низку коливань, 
які 
Діють на інтер-
рецептори та 
пропріорецептори. 
Ритмічно 
скорочуються 
м’язи, 
посилюється 
крово- та лімфо-
обіг, 
нормалізується 
тонус судин, 
розкриваються та 
створюються нові 
капіляри.  

Перемінний струм з 
частотою 5000 Гц. 

- нормалізація 
центральної та 
периферійної 
геодинаміки. 
-знеболення. 
- протизапальний та 
розсмоктуальний. 
- покращення трофіки, 
зміна консистенції та 
кольору слизової 
оболонки. 

Дарсонвалі
зація 

Знижується  збуд-
женість  нервових 
елементів 
Вегетативних  
нервів,  
розвивається 
гальмування, 
пригнічується 
чутливість пері-

Імпульсний струм 
високої частковості  
(110:440), високої 
напруги (20 кВ) та 
малої сили ( 0,02 
мА)  

Нормалізація процесів 
збудження та 
гальмування в ЦНС, 
аналгезія нормалізація 
кров’яного тиску, 
регуляція обмінних 
процесів.  



ферічних нервових 
рецепторв.    

УФ – 
опромінюва
ння. 

Енергія світла, яка 
поглинається, 
перетворюється у 
хімічну енергію. 
Здійснюється 
фото-хімічний 
ефект: 
- фотолізис  – дена-
турація білка (С), 
коагуляція (Б), 
фотосинтез (А,Б), 
оксидація, 
пігментація (А,Б), 
вітаміноутворення 
(А,Б), УФ – 
ерітема – 
асептичне 
запалення.   

Оптичне 
випромінювання в 
діапазоні 400 – 180 
нм 
- Електромагнітні 
коливання з 
властивостями 
хвиль та фотонів: 
А- довгі ДУФ (400-
315нм) 
Б-середні СУФ 
(315-280 нм) 
 С-короткі КУФ 
(280-180 нм). 

Протизапальний 
(ДУФ), регенеруючий, 
бактерицидний 
(КУФ), 
десенсибілізуючий 
(ДУФ), зниження 
збудженості першого 
м’язового апарату, 
активізація реакції 
імунітету. 

Змінне 
магнітне 
поле (ЗМП) 
низької 
частковості 

Вплив на перебіг 
вільно-
радикальних 
хімічних реакцій в 
біологічних 
системах 
та процеси 
перекисного 
окиснення ліпідів в 
мембранах. 
Змінення стану 
кліткових та поза- 
кліткових 
компонентів  
крові, 
мікроциркуляції. 

Змінне 
низькочастотне 
магнітне 
поле в 
безперервному чи 
перервному 
режимах. 

Протизапальна, 
проти-набрякова, 
знеболювальна, 
репаративна, 
гіпотензивна дія.   

Депофорез 
гідрооксиду 
міді - 
кальцію 

- протеоліз 
біологічних сполук 
у кореневому 
каналі; 
- бактерицидна дія 
- відняття сірки з 
амінокислот; 
- стерильність за 
рахунок 
гідроксиду міді – 
кальцію; 
- стимуляція 
активності 
остеобластів. 

Під впливом 
електромагнітного  
Поля іони  ОН‾  та 
гідроксікупрату  
[Сu(ОН)4] 
диффузують у 
мікроканали до 
апікального отвору. 
 
 

Протизапальний, 
антибактеріальний, 
регенеруючий 

Понадвисок
очасткова 
(СВЧ)- 
терапія 
(мікрохвил
ьова 
терапія)  

- підвищення t тіла 
в ділянці, що 
опромінюється до   
5 ˚С; 
- зниження чутли-
вості нервових 
рецепторів ; 
- бактеріостатична 
дія; 
- розсмоктування 
фіброзних 
утворень. 

Електромагнітні 
коливання 
мікрохвильового 
діапазону. 
Здатність до 
проникнення – 
3-6 см.     
 

Протизапальний, 
знеболювальний, 
вазоділятаторний, 
десенсибілізуючий 
ефект. 



Фізіотерапевтична  
процедура 

 

“Фізіотерапевтичні  методи  лікування  верхівкового  періодонтиту” 
     
 
                  

 
 
 
 

 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Умови 

проведення 
 

Апаратура Показання 

УВЧ-5-1 
“Мінітерм  
УВЧ-50 
“Устье” 

Гострий періодонтит   у стадії  
серозної  чи  гнійної  ексуда-ції  
(з  відтоком).  Стан  після  
пломбування кореневих каналів   

5 Вт, 7-10 хв. 
3-5 процедур 

УВЧ-терапія 

4-6 Вт, 6 сек.  1  
процедура 
 

ДКС-2М Гострий,  хронічний  періодон-тит  
(кореневі  канали, які можливо  пройти 

Діатермо- 
коагуляція 

і-2,5-3 мА,15-20хв 
фібрози  р-т-2 проц.  
гранулюючий   
(2мм) 3--4 проц.  
Грану-лемат.(5 мм)  
5-6  проц. 

 

“Поток-1”  
ГР-2М 
ГЕ-5-03 
 

Хронічний  періодонтит 

Трансканальний  
електрофорез  
періодонтиту 

ТЕП 
АСБ-2-1 
ФС-100-4 

Гострий  та  хронічний  
періодонтит 

Флюктуорізація 

Щільність-1-2 
мА/см2 8-10 хв 

4-6  процедур 
 

Ампулі-
пульс-4 

Гострий, загострений  хронічний, після  
пломбування  кореневих  каналів 

Ампліпульсоте-
рапія 

І-1,5-2  мА,  
10-15 хв 1-5 
процедур 
 

Гострий  періодонтит  після  
пломбування  кореневих  
каналів 

Понадвисокої  
частковості 
(ПВЧ)- 

 
 

“Луч-2” 
“Ромашка” 

1-4  Вт,  6-8  хв  
3-5  процедур 

 
СНІМ-1 
“Модель 717  ” 
“Діадінамік” 

Діадінамотерапія 

Гострий,  хронічний  загострений 

І-2-2,5  мА  15  
хв.,  1-5  проц. 
 

ОН-7 
ОКУФ-5М 
ОКН-11 

Гострий,  хронічний  загостре-
ний,  після  пломбування  
кореневих  каналів   

УФ- 

 

2-5 біодоз 
3-5  процедур 

 Дарсонвалізація 
“ИСКРА-1” 
“ИСКРА-2” 

Гострий,  хронічний  загостре-
ний,  після  пломбування  
кореневих  каналів   

І-0,02мА,3-5 хв  
2-5 процедур 
 Змінне магнітне  

поле (ЗМП) 
низької 
частотності 

30-40  Вт  10-
15  хв  2-10  
процедур 
 

“Полюс-1” 
 

Гострий  періодонтит 

        
      

 

 

Орігінал-11 

 

Хронічний  періодонтит  
облітеровані  канали  
гангренозний  розпад 

Депофорез  
гідроксиду  
міді - кальцію 

5  мА  на хв.   
2-5  хв.  3  

процедури 
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3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по 
темі заняття  
№ Навчальні  завдання Вказівки  до  завдання Відповіді 

1 

Вивчити:  
Лікувальний фактор, 
фізіологічну дію, 
терапевтичний ефект 
фізіотерапевтичних факторів, 
які використовують під час 
лікування періодонтита.  

Перелічити фізичні 
характеристики щодо 
фізіотерапевтичних  методів. 
Окреслити низку фізіологічних 
змін, які відбуваються 
в тканинах періодонта під час 
вживання цих методів. 

 

2 

 
Показання до використання  
 

Скласти алгоритми призначення 
фізіотерапевтичних методів під 
час лікування 

- гострого 
- хронічного 
- загостреного  хронічного 

на різних етапах перебігу 
патологічного  
процесу періодонтитів 

- стану після пломбування 
коре- 

невих каналів під час лікування 
різних форм  періодонтиту.  

 
 
 
 
 
 
 

3 Умови  проведення означених 
фізіотерапевтичних методик 
під час лікування 
періодонтиту.  

Користуючись 
структурологічної схеми заняття 
призначити відповідні фізіотера- 
пептичні процедури. Вказати 
умови проведення, та апаратуру, 
яка використовується  під час 
лікування:   
- гострого; 
- хронічного; 
- загостреного хронічного 

періодонтиту; 
- стану після пломбування 

кореневих каналів під  час 
лікування вищеозначених  
нозологічних форм. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Протипоказання до вживання 
фізіотерапевтичних методів 
під час лікування 
періодонтита. 

Назвати протипоказання 
стосовно кожного 
фізіотерапевтичного метода, які 
використовуються під час 
лікування періодонтита. 

 

 Засвоїти методику:  
- діатермокоагуляції тканин 
періодонта; 

- Трансканального електро- 
- форезу тканин періодонта.   

Скласти алгоритм проведення 
вказаних методів 
фізіотерапевтичного впливу.   

 
 

3.5 Матеріали для самоконтролю на доаудиторному етапі 
А. Теоретичні питання для самоконтролю 
1. Класифікація хронічніх форм періодонтітів 
2. Охарактеризуйте клініку хронічного періодонтіта (фіброзного, 
гранулюючого, гранулематозного). 
3. Дайте порівняльну рентгенологічну та патоморфологічну характеристику 
руйнування періодонту в залежності від форм хронічного періодонтіту 
4. Особливості проведення антисептічної та протимікробної терапії у кореневих 
каналах, які раніше булі запломбовані 
5. Показання до використання:  



 - УВЧ – терапії; 
  - Діатермокоагуляції; 
- Трансканального електрофорезу; 
 - ПВЧ – терапії; 
 - Флюктуоріізаціі; 
  - Діадинамотерапії; 
 - Дарсонвалізації; 
 - ЗМП - низької частоти, 
 депофореза гідроксиду міді-кальцію. 
6. Визначення лікувальних факторів і терапевтичних ефектів, з урахуванням 
фізіологічної дії зазначених методів фізіотерапевтичного лікування. 
7. Провести призначення фізіотерапевтичного лікування в залежності від 
особливостей анатомо-фізіологічної будови навколишніх тканин і стану 
твердих тканин зуба і періодонту.  
8. Визначити фізіологічну дію фізичних чинників, які вживаються, в тому числі 
і антимікробних, антисептичних засобах. 
9. Встановити показання до призначення і вказати терапевтичний ефект від 
фізіотерапевтичних процедур. 
10. Протипоказання до призначення та проведення фізіотерапевтичних методів. 
Б. Тестові завдання для самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
1. Які фізичні методи використовують при лікуванні хронічного гранулючого 
періодонтиту після пломбування кореневих каналів, якщо пломбувальна маса 
виведена за верхівки коренів?  

A. * СВЧ – терапія; 
B. вакуум – масаж; 
C. гідро - масаж; 
D. електрофорез Са2+; 
E.  вібро – масаж. 

2. Яка фізіологічна дія, лікувальний ефект полягають в основі призначення 
транспортного трансканального електрофорез у періодонт (ТЕП)? 

A. заряджання білкових молекул клітинних структур в місцевих тканинах; 
B. проникнення електричного струму в тканини періодонту; 
C. * проникнення лікувальної речовини через вузький кореневий канал в 

періодонт; 
D. пригнічення мікрофлори; 
E. запобігає потраплянню мікроорганізмів у судинні русло. 

3. Яка фізіологічна дія, лікувальний ефект полягають в основі УВЧ - терапії? 
A. нормалізує порушення функції за рахунок асинхронних імпульсацій в 

нервових волокнах; 
B. покращує оксидування тканин періодонту; 
C. викликає еритему полем ультрависокої частоти; 
D. покращує трофіку тканин за рахунок змінного струму з частотою 5000 

Гц; 
E. * заряджає білкові молекули клітинних структур в місцевих тканинах. 

4. Яка фізіологічна дія, лікувальний ефект полягають в основі 
діатермокоагуляції: 



A. руйнування нервових рецепторів; 
B. * нагрівання тканини в місці контакту з електродом до 80◦ С; 
C. знеболюючий ефект; 
D. стимулювання репаративних процесів; 
E. активація фагоцитозу. 

5. Яка фізіологічна дія, лікувальний ефект полягають в основі ПМП (змінного 
магнітного поля) низької частотності? 

A. нормалізація процесів гальмування і збудження в ЦНС; 
B. * на процеси перекисного окиснення ліпідів в мембранах клітин; 
C. розсмоктування фіброзних утворень за рахунок десенсибілізуючого 

ефекту; 
D. збільшення слиновиділення; 
E. зниження збудливості нервових елементів і нервових рецепторів. 

6. Яка фізіологічна дія, лікувальний ефект полягають в основі НВЧ (надвисокої 
часткової, мікрохвильовий) терапії? 

A. бактеріостатична дію за рахунок низькочастотних магнітних коливань; 
B. * протизапальна дію за рахунок проникнення електромагнітних коливань 

на 3-6 с; 
C. протизапальна дію за рахунок високої напруги (20 кВ) і малої сили 

струму; 
D. регенеруюча за рахунок стимуляції активності остеобластів; 
E. запобігає ексудації за рахунок змінного струму високої частоти. 

7. Які фізіотерапевтичні методи використовують для лікування хронічного 
фіброзного періодонтита? 

A. діатермокоагуляцію; 
B. * діадінамотерапію; 
C. вакуум масаж; 
D. УФО; 
E. депофереза гідроксида міді-кальцію. 

8. Які фізіотерапевтичні методи використовують при постопераційній 
чутливості після пломбування кореневих каналів? 

A. дарсонвалізація; 
B. внутрішньо канальний електрофорез метрогіла; 
C. УФО; 
D. * флюктуорізація; 
E. ампліпульсотерапія. 

9. Яка фізіологічна дія, лікувальний ефект полягають в основі депофереза 
гідроксида міді-кальцію? 

A. посилення протеолізу у періодонті; 
B. посилення протеолізу в межах кореневого каналу; 
C. регенеруюча дія за рахунок виведення Са2+ за верхівку кореня; 
D. підвищення температури у ділянці електрофоретичної дії до 5◦ С; 
E. * [Cu (СаOH)4] дифундує у мікроканали та в зону апікального отвору. 

10. Які фізіотерапевтичні методи використовують у постопераційному періоді 
після видалення гранульоми або кісто гранульоми? 

A. дарсонвалізація; 
B. * діадінамотерапія; 



C. УФО; 
D. депофереза гідроксида міді-кальція; 
E. електрофорез вітаміна В1. 

В. Задачі для самоконтролю 
1. Хворий звернувся до лікаря з діагнозом: Хронічний гранулюючий 
верхівковий періодонтит 46. Які фізичні методи можливо призначити для 
прискорення процесу лікування? 
Відповідь: флюктуорізація, діадинамотерапія, лікарський електрофорез, 
ампліпульсотерапія.   
2. З якою метою призначають фізіотерапевтичні методи під час лікування 
гострого верхівкового періодонтиту 21 зуба після отриманої травми лицьового 
черепа? 
Відповідь: З метою зупинки гострого запалення, уникнення переходу в фазу 
гнійної ексудації, зняття больового синдрому, обмеження запального вогнища 
від навколишньої тканини, зменшення вторинної сенсибілізації. 
3. З якою метою призначають фізіотерапевтичні методи - внутрішньоканальний 
електрофорез розчином Метрогілу №3 та СВЧ в області 34 зуба №5, якщо 
пацієнту постановлено діагноз: хронічний гранулюючий періодонтит 34 зуба? 
Відповідь: Для того, щоб ліквідувати хронічний запальний осередок, подіяти на 
анаеробну мікрофлору, стимулювати репаративні процеси, враховуючи 
топографічну близькість ментального отвору. 
4. Після пломбування кореневих каналів 35 зуба хронічного гранулюючого 
періодонтиту пацієнт відзначає різкі болі. Об'єктивно: обличчя пацієнта 
симетрично. Пальпація по перехідній складці в ділянці проекції верхівки 
кореня болюча, перкусія 35 зуба болюча. 
  Призначте адекватний фізіотерапевтичний метод лікування. 

1. Як часто необхідно приймати дану процедуру? 
2. Яка тривалість курсу лікування? 
3. Який категорії хворих цей метод протипоказаний? 

Відповідь: 
1. СВЧ-терапія. 
2. Процедуру призначають щодня (до 10 хв). 
3. Тривалість курсу визначається за клінічними показанням (від 2-3 до 6-8 

сеансів) 
4. Протипоказання при новоутвореннях в щелепно-лицевої ділянки, 

декомпенсованих станах серцево-судинної системи. 
5. При лікуванні 36 зуба з приводу хронічного фіброзного періодонтиту 
рентгенологічно виявлено нерівномірне розширення періодонтальної щілини та 
облітерацію верхівкового відділу дистального кореневого каналу. 

1. За допомогою якого методу можна здійснити фармакологічний вплив на 
непрохідну частину каналу? 

2. Які медикаментозні засоби ви оберете для цієї мети. 
      Відповідь:  

1. Метод трансканального електрофорезу кореневих каналів. 
2. 5% або 10% спиртовий розчин йоду, 4% спиртовий розчин нітрату срібла. 
3. Депофорез гідроксиду міді-кальцію. 

 6. Пацієнт звернувся з приводу болісного відчуття та кровотечі ясенного 



сосчка в області 47 зуба. Був встановлений діагноз  хронічний гранулюючий 
періодонтит 47 зуба.  Лікар виявив значно гіпертрофований ясенний сосочок, 
який заповнював каріозну порожнину у 47 зубі. 

1. Запропонуйте фізіотерапевтичний метод, за допомогою якого можна 
видалити гіпертрофований ясеневий сосочек. 

2. Який категорії хворих цей метод протипоказаний? 
      Відповідь:  

1. Діатермокоагуляція. 
2. Хворим, які страждають на психічні розлади, епілепсію. 

7. У хворого сформований субперіостальний абсцес в області перехідної 
складки, хворий скаржиться на млявість, головний біль, підвищення 
температури тіла, погане самопочуття.на другий день після пломбування 
кореневих каналів 27 зуба. 

1. Складіть план лікування. 
2. Вкажіть можливість призначення фізіотерапевтичних процедур. 

      Відповідь:  
1. В цьому випадку слід обмежитися періостотомією, призначенням 

антибіотиків, загальнозміцнюючих та протизапальних засобів. 
2. Фізіотерапевтичні процедури призначити небажано в результаті поганого 

самопочуття пацієнта та гострого гнійного локального запального 
процесу. 

8. У хворого після періостотомії в області 47 зуба (протягом 2 днів) 
утримується інфільтрат, болісність при пальпації по перехідній складці, 
симптом флуктуації відсутній, температура тіла 36.6◦С, загальний стан 
задовільний. Створено відтік ексудату з вогнища запалення через верхівки 
кореневих каналів 47 зуба. 

1. Складіть план лікування. 
2. Вкажіть можливість призначення фізіотерапевтичних процедур. 

      Відповідь: 
1. Забезпечити відтік ексудату, інструментальна та медикаментозна обробка 

кореневих каналів. 
2. Необхідно пацієнтові призначити УВЧ-терапію. 

 9. Після пломбування кореневого каналу у 35 зубі з приводу хронічного 
гранулюючого періодонтиту пацієнт відзначає різкий біль. Об'єктивно: обличчя 
пацієнта симетрично. Пальпація по перехідній складці в ділянці проекції 
верхівки кореня болюча, перкусія 35 зуба болюча. На рентгенограмі 
визначається компактно рентген-контрастна маса, протягом кореневого каналу 
до верхівки. 

1. Призначте адекватний фізіотерапевтичний метод лікування. 
2. Як часто необхідно приймати дану процедуру? 
3. Яка тривалість курсу лікування? 
4. Який категорії хворих цей метод протипоказаний? 

      Відповідь:  
1. Метод дарсонвалізації або СВЧ-терапії 
2. Процедуру призначають щодня. 
3. Тривалість курсу визначається за клінічними показанням (від 2-3 до 6-8 

сеансів). 



4. Протипоказання при новоутвореннях, декомпенсованих станах серцево-
судинної системи, психіатричних розладах. 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
1. Призначте відповідний фізіотерапевтичний метод лікування пацієнту зі 
скаргами на біль при накушуванні на 17 зуб, яка виникла через 4 дні після 
накладення миш'яковистої пасти..  
2. Складіть схему лікування хронічної одонтогенної інфекції, у вигляді 
хронічних періодонтитів, з використанням фізіотерапевтичних методів 
лікування. 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками і 
методиками. 

Завдання Вказівки Примітки 
Здійснити транс 
канальний 
електрофорез 
періодонта у хворого 
на хронічний 
періодонтит. 

Активний  електрод (дріт)  
заглиблюють у ватну кульку з 
лікарською речовиною, яка 
знаходиться у порожнині зуба  
фіксують воском, з’єднують 
електрод з полюсом  апарата, 
який має  аналогічний знак з 
зарядом  речовини. Пасивний 
(7х10см) фіксують на задню 
поверхню передпліччя, 
з’єднують з протилежним 
полюсом.     

Сила  струму  до 2-3 
мА, термін  дії  20хв.  
– курс лікування 1-6 
процедур, в  
залежності від розміру 
вогнища розрідження 
кісткової  тканини та 
ступеню прохідності 
кореневого  каналу.  

Провести 
діатермокоагуляцію 
грануляцій при 
лікуванні хронічного 
періодонтиту.     

Введіть на1/3 глибини 
кореневого  каналу електрод у 
вигляді кореневої голки, 
коагулюйте  протягом 2-3сек., 
видалить розпад. Далі введіть 
електрод  на1/2 довжини 
кореня, та до верхівки зуба.   

Міцність  6-8Вт, час 
коагуляції в одному  
каналі не перевищує  
4-6 сек.     

Засвоїть умови 
проведення 
фізіотерапевтичних 
процедур під  час 
лікування різних форм 
періодонтиту. 

Ретельно вивчіть  кожну 
рубрикацію структурологічної 
схеми заняття. 

Зверніть увагу на 
протипоказання до 
призначення 
перелічених 
методів.  

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

- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору, мануальні ендодонтичні 

інструменти, антисептичні, антимікробний розчин метрогілу, спиртовий 
розчин йоду, високодисперсний розчин міді та кальцію; 

- прицільні рентгенограми зубів; 
- апарати для проведення фізіотерапевтичного втручання при лікуванні 

пацієнтів на періодонтити зубів. 
5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи:  

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття 
за темою: „Фізіотерапевтичні методи лікування періодонтитів” – Нові 
можливості фізіотерапії у лікуванні періодонтитів. 
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