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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПЕРІОДОНТИТІВ У 
РАНІШЕ ЕНДОДОНТИЧНО ЛІКОВАНИХ ЗУБАХ ТА 

ЗУБАХ ІЗ ВАЖКО ПРОХІДНИМИ КОРЕНЕВИМИ 
КАНАЛАМИ 

 
(1 година) 

 
І. Актуальність теми 
Лікування вогнищ запалення (гострого, хронічного, загостреного) 

біляверхівкових тканин періодонту пов’язане з труднощами для 
стоматолога. Серед них, звичайно, необхідно виділити вузькі викривлені 
кореневі канали, особливо багатокореневих зубів, з великою кількістю 
відгалужень; складності у лікуванні раніше неякісно лікованих зубів; 
деструктивні, інколи значні за протяжністю, зміни в кістковій тканині, що 
складно піддаються лікуванню тощо. 

 
ІІ. Навчальні цілі заняття 

Рівень теоретичних знань 
1. Знати клініко-анатомічні особливості будови порожнин зубів 

різних груп. 
2. Знати етапи ендодонтичного лікування періодонтитів у раніше 

ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними кореневими 
каналами 

3. Знати принцип роботи апекслокатора. 
4. Знати методику визначення довжини кореневого каналу 

рентгенологічним методом. 
5. Знати класифікацію та призначення ендодонтичного 

інструментарію за стандартами ISO 3630 та вітчизняного виробництва. 
6. Знати особливості використання технік «step-back», «crown 

down» при лікуванні періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах 
та зубах із важко прохідними кореневими каналами. 

7. Знати особливості використання техніки розширення 
викривлених каналів за концепцією збалансованої сили (balanced forces) та 
техніки розширення кореневого каналу машинними ротаційними 
інструментами при лікуванні періодонтитів у раніше ендодонтично 
лікованих зубах та зубах із важко прохідними кореневими каналами. 

8. Знати засоби для медикаментозної обробки кореневих каналів 
(антисептики, хейлати, лубриканти, кровоспинні засоби та інші) та 
механізм їх дії. 

9. Знати засоби для розширення та розпломбування кореневих 
каналів та механізм їх дії. 



 

10. Знати методики фізичних та імпрегнаційних методів лікування 
періодонтитів. 
Рівень практичних навиків 

1. Оволодіти методиками фізичних та імпрегнаційних методів 
лікування періодонтитів. 

2. Оволодіти вмінням проводити інструментальну обробку 
кореневих каналів техніками «step-back», «crown down», концепцією 
збалансованих сил, машинними ротаційними інструментами. 

3. Оволодіти вмінням проводити медикаментозну обробку 
кореневого каналу під час його механічної обробки з використанням 
різних медикаментозних засобів. 

4. Оволодіти вмінням проводити хімічне розширення кореневих 
каналів. 
Рівень професійних вмінь 

1. Вміти скласти план лікування хворого з періодонтитом у раніше 
ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними кореневими 
каналами. 

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

3. Вміти коректно роз`яснити хворому причини ускладнень. 
4. Вміти переконати хворого у сприятливому наслідку повторного 

лікування періодонтиту в раніше лікованих зубах. 
5. Вміти обрати кількість відвідувань та послідовність етапів 

лікування періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та зубах 
із важкопрохідними кореневими каналами. 

6. Вміти обрати техніку медикаментозної та інструментальної 
обробки кореневого каналу залежно від форми та перебігу хронічного 
верхівкового періодонтиту (фіброзний, гранулюючий, гранулематозний чи 
загострений хронічний) та ступеня прохідності й викривленості 
кореневого каналу; 
Творчий рівень 

1. Вміти досліджувати зв’язок між тактикою лікування та клінічним 
перебігом верхівкового періодонтиту. 

 
3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

3.1 Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми 
1. Знати анатомічні особливості будови зубів (різців, іклів, 

премолярів, молярів) верхньої та нижньої щелеп. 
2. Вміти за анатомічними особливостями будови коронки, кількістю 

кореневих каналів визначати належність зуба до певної групи. 
3. Знати особливості гістологічної будови твердих тканин зуба, 

періодонта. 



 

3. Вміти визначити об’єм ендодонтичного втручання залежно від 
форми та перебігу хронічного верхівкового періодонтиту (фіброзний, 
гранулюючий, гранулематозний чи загострений хронічний) та ступеня 
прохідності й викривленості кореневого каналу. 

4. Знати препарати антисептичної дії (групи, механізм їх дії, 
особливості використання), комплексони, лубриканти. 

5. Вміти використовувати препарати антисептичної дії залежно від 
ступеню інфікованості кореневого каналу та стану періапікальних тканин. 

6. Вміти використовувати препарати комплексонів з метою 
полегшення обробки важко прохідних та викривлених кореневих каналів. 

7. Знати призначення фізіотерапевтичної апаратури. 
8. Знати показання до хірургічних методів лікування періодонтитів 

у раніше ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними 
кореневими каналами. 

9. Вміти визначити показання до хірургічного втручання при 
періодонтитах у раніше ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко 
прохідними кореневими каналами. 

10. Знати клініко-анатомічні особливості будови порожнин зубів. 
Ендодонтичний інструментарій: призначення, особливості роботи з ним. 

11. Знати техніки розширення кореневих каналів. 
12. Вміти проводити розкриття порожнини зуба, визначати 

місцезнаходження вустів кореневих каналів на видалених зубах, 
раціонально використовувати ендодонтичний інструментарій при різних 
техніках розширення кореневих каналів на фантомах. 

13. Знати етіологію, патогенез, класифікацію періодонтитів та 
патоморфологію різних форм верхівкового періодонтиту. 

14. Знати клініку, діагностику, диференційну діагностику хронічних 
форм верхівкового періодонтиту. 

15. Вміти діагностувати в клініці терапевтичної стоматології різні 
форми хронічного верхівкового періодонтиту. 



 

3.2. Зміст теми заняття 
Малюнок 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблиця 1 

Методи лікування періодонтиту 

Консервативний 
метод 

Консервативно-
хірургічний метод 

Хірургічний метод Фізичні методи 

Одоносеансний 

Три відвідування й 
більше 

Двосеансний 

Резекція верхівки 
кореня 

Коронково-
радикулярна 

сепарація 

Гемісекція кореня 

Ампутація кореня 

Реплантація зуба 

Видалення зуба та 
патологічно 

змінених тканин 
альвеолярної 

кістки 

Електрофорез 

Ультрафонофорез 

УКХ 

Лазеротерапія 

Діатермокоагуляція 

Депофорез 
гідроксиду міді-

кальція 

Діадинамічний 
струм 



 

Малюнок 2 
ЛІКУВАННЯ ПЕРІОДОНТИТІВ У РАНІШЕ ЕНДОДОНТИЧНО ЛІКОВАНИХ ЗУБАХ ТА  

ЗУБАХ ІЗ ВАЖКО ПРОХІДНИМИ КОРЕНЕВИМИ КАНАЛАМИ 

 

у зубах з важко прохідними 
кореневими каналами 

ПЕРІОДОНТИТИ у раніше ендодотично лікованих 
зубах 

інструментально-медикаментозна обробка кореневих каналів 
із використанням комплексонів 

не вдалось пройти кореневі канали кореневі канали пройдені 

консервативно-хірургічне 
лікування залежно від 

форми та перебігу 
хронічного періодонтиту 

розпломбування кореневих каналів 

фізичні методи 
лікування 

імпрегнаційні методи 
лікування 

пломбування кореневих 
каналів по мірі прохідності 
та відновлення анатомічної 

форми коронки зуба 



 

3.3. Список рекомендованої літератури 
Основна 

1. Терапевтическая стоматология: учебник; в 4 т. – Т2. Кариес. 
Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис / Н.Ф.Данилевский, А.В.Борисенко, 
А.М.Политун и др.; под ред проф. А.В.Борисенко. – К.: Медицина, 2010. – 
544 с. 

2. Практикум з терапевтичної стоматології (фантомний курс) / 
А.В.Борисенко, Л.Ф.Сідельнікова, М.Ю.Антоненко, Ю.Г.Коленко, 
О.О.Шекера. – Київ, 2011. – 512 с. 

3. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 

4. Ковальов Є.В. Періодонтит: Навчальний посібник. / Є.В.Ковальов, 
М.А.Шундрик, І.Я.Марченко. - Полтава, 2004. - 161 с. 

5. Петрушанко В.Н. Строение, функции и лечение эндодонта. - 
Полтава, 2007. - 150 с.; 
Додаткова 

1. Беєр Р., Бауман М.А., Кієльбаса А.М. Ілюстрований довідник з 
ендодонтії/ За редакцією А.В.Борисенко. – Москва:МЕДпресс-информ, 
2008. – 240 с.5.  

2. Ламли Ф., Адамс Н., Томсон Ф. Практическая клиническая 
эндодонтия. – М.:МЕДпресс-информ, 2007. – 128 с. 

3. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического 
врача. – Полтава: Дивосвіт, 2007. -236 с. 

4. Педорец А.П., Пеиляев А.Г., Педорец Н.А. Предсказуемая 
эндодонтия. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. -364 с. 

5. Садовский В. В. Депофорез. –М.: Медицинская книга, 2004. -
48с. 

6. Хоменко Л.А.,Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: 
инструменты, материалы, методы. -2002. - 208 с. 
Електронні джерела 

1. http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-
lecheniya-razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 

2. http://www.medicinform.net/stomat/stom_spec2.htm 
 
3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 
літературою по темі заняття «Особливості лікування 
періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та зубах із 
важко прохідними кореневими каналами» 

 

№ 
п/п Навчальні завдання Вказівки до завдання 

Відповідь 
(запис 

студента) 
1. Вивчити основні методи 1. Назвіть методи  

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://www.medicinform.net/stomat/stom_spec2.htm


 

лікування періодонтиту. 
 
 
 
 
 

 

лікування періодонтитів. 
2. Перелічіть фізичні 
методи лікування 
періодонтитів. 
3. Перелічіть 
імпрегнаційні методи 
лікування періодонтитів. 

 
 

2. Вивчити методи 
знеболення при лікуванні 
різних форм 
періодонтиту та засоби 
для його проведення. 

1. Перелічіть методи 
місцевого знеболення. 
2. Перелічіть ін’єкційний 
інструментарій. 
3. Назвіть склад, 
властивості, показання та 
протипоказання до 
застосування місцевих 
анестетиків. 

 

3. Вивчити етапи 
ендодонтичного 
лікування різних форм 
верхівкового 
періодонтиту. 

1. Перелічити основні 
етапи залежно від 
клінічної ситуації. 
2. Назвати інструменти 
для їх проведення. 
3. Охарактеризуйте 
техніку використання 
різного ендодонтичного 
інструментарію. 

 

4. Вивчити методики 
інструментальної 
обробки кореневих 
каналів. 

1. Скласти алгоритм 
проведення 
інструментальної обробки 
кореневих каналів 
методом «step-back». 
2. Скласти алгоритм 
проведення 
інструментальної обробки 
кореневих каналів 
методом «crown down». 
3. Назвіть переваги та 
недоліки цих технік. 
4. Скласти алгоритм 
проведення 
інструментальної обробки 
кореневих каналів згідно 
концепції збалансованої 
сили. 

 



 

5. Вивчити техніки 
машинної обробки 
кореневих каналів. 

Назвати сучасні ротаційні 
інструменти, особливості 
роботи з ними. 

 

6. Вивчити медикаментозні 
засоби, що 
використовуються в 
ендодонтії. 

1. Назвіть засоби для 
хімічного розширення 
кореневих каналів. Склад, 
властивості, механізм дії. 
2. Опишіть методику 
хімічного розширення 
кореневих каналів. 
3. Назвіть препарати для 
розпломбування 
кореневих каналів. 
4. Назвіть рідини для 
медикаментозної обробки 
кореневих каналів. Склад, 
властивості, механізм дії. 
5. Назвіть препарати для 
антисептичних пов’язок 
для кореневих каналів. 
Склад, властивості, 
механізм дії. 
6. Назвіть засоби для 
зупинки кровотечі з 
кореневих каналів. Склад, 
властивості, механізм дії. 
7. Назвіть засоби для дії 
на «забруднений шар» 
стінок кореневих каналів. 
8. Засоби для 
висушування кореневих 
каналів. 

 

7. Вивчити фізичні методи 
лікування періодонтитів. 

1. Опишіть методику 
електрофорезу йодиду 
калію. 
2. Опишіть методику 
депофорезу міді-кальцію 
гідроксиду. 

 

8. Вивчити імпрегнаційні 
методи лікування 
періодонтитів. 

1. Опишіть 
імпрегнаційний метод 
обробки кореневих 
каналів азотнокислим-
сріблом. 

 



 

2. Опишіть 
імпрегнаційний метод 
обробки кореневих 
каналів резорцин-
формаліновою рідиною. 

9. Вивчити вимоги до 
якісної інструментальної 
обробки кореневого 
каналу. 

Охарактеризувати якісні 
параметри обробки 
кореневого каналу: робоча 
довжина, форма, стан 
стінок кореневого каналу 
та апікального отвору. 

 

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

1. Які існують ознаки належності зуба до правої чи лівої половини?- 
клініко-анатомічні особливості будови порожнин зубів різних груп? 

2. Перелічіть етапи ендодонтичного лікування періодонтитів у 
раніше ендодонтично лікованих зубах? 

3. Перелічіть етапи ендодонтичного лікування періодонтитів у зубах 
із важко прохідними кореневими каналами? 

4. Які методики визначення довжини кореневого каналу Ви знаєте? 
5. Які класифікації за призначенням ендодонтичного інструментарію 

та за стандартами ISO 3630 Ви знаєте? 
6. Що представляє собою техніка розширення викривлених каналів 

за концепцією збалансованої сили (balanced forces)? 
7. Опишіть суть техніки розширення кореневих каналів машинними 

ротаційними інструментами при лікуванні періодонтитів у раніше 
ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними кореневими 
каналами? 

8. Механізм дії комплексонів. 
9. Які засоби для розширення та розпломбування кореневих каналів 

Ви знаєте? Їх механізм дії. 
10. Перелічіть фізичні та імпрегнаційні методи лікування 

періодонтитів. 
3.5.Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 

Тестове завдання №1. Який головний недолік матеріалів на основі 
резорцин-формаліну для пломбування кореневих каналів: 

А. фарбування твердих тканин зуба; 
В. недостатня розчинність у тканинній рідині; 
С. дуже важко розпломбувати кореневий канал; 
D. стимуляція регенерації тканин періодонта; 



 

Е. прилипання до стінок каріозної порожнини? 
Відповідь: А. 

Тестове завдання №2. Хворий 52 років скаржиться на появу нориці 
на слизовій оболонці в області 22 і 23 зубів. Об'єктивно: у 22 зубі пломба, 
перкусія безболісна. На рентгенограмі: довкола верхівки кореня 22 зуби є 
невелике вогнище резорбції кісткової тканини неправильної форми без 
чітких меж. Кореневий канал запломбований на 1/3 довжини. Виберіть 
найбільш оптимальну тактику лікування 22 зуба. 

А. пломбування каналу, не доводячи матеріал на 1 мм до верхівкового 
отвору; 

В. пломбування каналу за верхівковий отвір; 
С. видалення зуба; 
D. електрофорез йодиду калію в проекції верхівки кореня; 
Е. інструментальна обробка каналу, пломбування каналу до 

верхівкового отвору. 
Відповідь: Е. 

Тестове завдання №3. Що можуть викликати матеріали на основі 
резорцин-формаліну при виведенні за верхівку зуба в періодонт: 

А. фарбування твердих тканин зуба; 
В. некроз тканини періодонта; 
С. розгерметизацію кореневого каналу; 
D. стимуляцію регенерації тканин періодонта; 
Е. гіперцементоз? 
Відповідь: В. 

Тестове завдання №4. Нижче запропоновані різні імпрегнаційні 
методи. Знайдіть логічно зв’язані пари між основним розчином та його 
відновником або каталізатором: 

Основний розчин Відновник/Каталізатор 
1. 2,5% спиртовий розчин AgNO3 А. їдкий натрій чи антиформін 
2. 30% водний розчин AgNO3 В. каталізатор не потрібен 
3. резорцин-формалінову суміш С. 4% розчин пірогалонової 

кислоти 
4. 2 ч. 40% розчину формаліну + 2 
ч. насиченого розчину резорцину + 
1 ч. 10% розчину натрію гідроксиду 

D. 4% розчин гідрохінону 

Відповідь: 1 – С, 2 – D, 3 – А, 4 – В. 
Тестове завдання №5. Яка з нижчеперерахованих імпрегнаційних 

методик запропонована С.Й.Вайсом? У чому її переваги на думку автора? 
1. імпрегнація 2,5% спиртовим розчином AgNO3 і відновник 4% 

розчин пірогалонової кислоти; 
2. імпрегнація 30% водним розчином AgNO3 і відновник 4% розчин 

гідрохінону; 



 

3. імпрегнація резорцин-формаліновою сумішшю: послідовно 
змішують 2 частини 40% розчину формаліну, 2 частини насиченого 
розчину резорцину та 1 частину 10% розчину натрію гідроксиду і вводять 
до кореневого каналу; 

4. імпрегнація резорцин-формаліновою сумішшю, яку каталізуюють в 
кореневому каналі їдким натрієм чи антиформіном. 

Відповідь: 4. Вайс С.Й. вважав, що каталізатор необхідно вводити вже 
до кореневого каналу з метою посилення дифузії резорцин-формалінової 
рідини в мікроканалах. 

Тестове завдання №6. Які ендодонтичні інструменти застосовують 
для пломбування кореневих каналів? 

А. каналонаповнювач; 
В. Зонд; 
С. плагер; 
D. спредер; 
Е. штопфер; 
F. гладилка. 
Відповідь: А, С, D. 

Тестове завдання №7. Лікар-стоматолог проводить лікування 
хронічного гранулюючого періодонтиту 36 зуба у жінки 53 років. 
Медіальні канали облітеровані. Які з нижче перерахованих 
медикаментозних засобів можна використовувати для розширення 
медіальних каналів? 

А. 2% р-н трипсину; 
В. 20% р-н етилендиамінтетраоцтової кислоти; 
С. розчини лимонної та пропіонової кислот; 
D. 10% р-н перекиси водню; 
Е. 10% р-н фосфорної кислоти; 
F. 40% р-н формальдегіду. 
Відповідь: В, С. 

Тестове завдання №8. Які недоліки характерні для матеріалів для 
пломбування кореневих каналів на основі резорцин-формаліну: 

А. фарбування твердих тканин зуба; 
В. недостатня розчинність у тканинній рідині; 
С. дуже важко розпломбувати кореневий канал за декілька місяців; 
D. некроз тканини періодонта, при виведенні матеріалу за верхівку 

кореня зуба; 
Е. розгерметизація кореневого каналу; 
F. стимуляція регенерації тканин періодонта; 
Відповідь: А, С, D. 

3.5.В. Задачі для самоконтролю 
Задача №1. На рентгенограмі 37 зуба визначаються досить рівні 

кореневі канали. У ділянці медіального кореня незначне розширення 



 

періодонтальної щілини. Каріозна порожнина сполучається з порожниною 
зуба. Інструментальна обробка медіально-щічного кореневого каналу 
показала, що він склерозований у верхівковій третині. Перкусія зуба 
безболісна. Встановіть діагноз і запропонуйте метод обробки медіально-
щічного кореневого каналу. 

Відповідь: Діагноз: хронічний фіброзний періодонтит 37 зуба. 
Необхідно під контролем рентгенограми провести файлінг і римінг 
кореневого каналу ручними інструментами з використанням хейлатів на 
основі ЕДТА, а за неможливості розширити канал, здійснити машинну 
обробку кореневого каналу механічним ендодонтичним наконечником з 
використанням ротаційних нікель-титанових систем «ProFile», «GT Rotary 
Files», «FlexMaster», «K3 Endo», «ProTaper». 

Задача №2. При інструментальній обробці медіально-щічного 
кореневого каналу 26 зуба К-римером, на якому зафіксована довжина 
кореня, на відстані 4 мм від апікального отвору пацієнт відчув укол і 
з’явилася кровотеча. В чому причина цього явища? Як можна запобігти 
цьому ускладненню? 

Відповідь: Виникла перфорація верхівкової частини медіально-
щічного кореня 26 зуба. Цьому ускладненню можна запобігти, 
використовуючи для проходження та розширення кореневих каналів 
якісних ендодонтичних інструментів (К-римери, К-файли, Н-файли) з 
використанням хейлатів на основі ЕДТА, використання при обробці 
верхівкової частини кореневого каналу інструментів з неагресивною 
верхівкою (K-Flex Options, File-Nitiflex, Apical Reamer), а також знання 
техніки роботи кожним з інструментів. 

 
4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
1. Скласти план лікування хворого з періодонтитом у раніше 

ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними кореневими 
каналами. 

2. Провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного 
лікування періодонтитів. 

3. Обрати кількість відвідувань та послідовність етапів лікування 
періодонтитів у раніше ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко 
прохідними кореневими каналами. 

4. Обрати та провести техніку медикаментозної та інструментальної 
обробки кореневого каналу залежно від форми та перебігу хронічного 
верхівкового періодонтиту (фіброзний, гранулюючий, гранулематозний чи 
загострений хронічний) та ступеня прохідності й викривленості 
кореневого каналу. 



 

5. Провести інструментальну обробку кореневих каналів техніками 
«step-back», «crown down», концепцією збалансованих сил, машинними 
ротаційними інструментами. 

6. Провести медикаментозну обробку кореневого каналу під час його 
механічної обробки з використанням різних медикаментозних засобів. 

7. Провести хімічне розширення кореневих каналів. 
8. Провести фізичні та імпрегнаційні методи лікування 

періодонтитів. 
9. Коректно роз`яснити хворому причини ускладнень. 
10. Переконати хворого у сприятливому наслідку повторного 

лікування періодонтиту в раніше лікованих зубах. 



 

4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та професійними вміннями 
Професійний алгоритм (схема орієнтовних дій) «Особливості лікування періодонтитів у раніше ендодонтично 

лікованих зубах та зубах із важко прохідними кореневими каналами». 
 

№ Порядок дій Засоби та методи дій Результат та критерії 
самоконтролю 

І відвідування 
1. Встановлення діагнозу Збір анамнезу та об’єктивне обстеження із 

застосуванням основних та додаткових 
методів дослідження. 

Позитивний ефект лікування. 
Рентгенологічно відмічається 
вогнище деструкції кісткової 
тканини, характерне для 
конкретної форми хронічного 
періодонтиту. При гострому 
періодонтиті видимі 
рентгенологічні зміни в 
періапікальних тканинах 
відсутні. 

2. Гігієна порожнини рота. 
Антисептична обробка 
порожнини рота. 

Рясні полоскання та ретельне зрошення 
(іригація) порожнини рота. Для полоскання 
застосовують лужні розчини (харчової соди, 
натрію гідрокарбонату). Для зрошення різні 
антисептики в невеликих концентраціях 
(етакридину лактат 1:5000, 1:10000, розчин 
калію перманганату 1:10000 тощо). 
Лікарські засоби рослинного походження – 
шавлію, ромашки, кори дубу тощо. 

Попереднє полоскання та 
зрошення порожнини рота 
сприяють зниженню вмісту 
мікроорганізмів у порожнині 
рота, видаленню слизу, частково 
– м’якого зубного нальоту, 
поліпшують гігієнічний стан. 

3. Знеболення у разі 
необхідності та на етапі 
пломбування кореневих 

Переважно інфільтраційне знеболення. 
Основний інструментарій: карпульні 
шприці та голки чи одноразові шприці з 

Безболісність маніпуляцій. 



 

каналів. голками. 
Анестетик у карпулах чи ампулах: 
Ultracaine DS forte, Ultracaine DS, Septanest 
4% SP, Septanest 4% SVC, Ubistesin forte, 
Ubistesin, Scandonest 2% SP, Scandonest 2% 
NA, Scandonest 2% SVC та ін. 

4. Препарування каріозної 
порожнини (або постійної 
пломби): розкриття та 
розширення каріозної 
порожнини; некректомія; 
формування каріозної 
порожнини. 
 
 
Препарування порожнини 
зуба: висікання склепіння 
порожнини зуба (у разі 
відсутності сполучення 
каріозної порожнини з 
порожниною зуба); 
остаточне формування 
каріозної порожнини та 
порожнини зуба. 

Універсальна стоматологічна установка, 
наконечники, стоматологічний 
інструментарій, бори (переважно фісурні та 
кулясті). 
Прицільна рентгенограма, що необхідна для 
чіткого визначення топографо-анатомічних 
особливостей хворого зуба з метою 
успішного препарування. 

Створити широкий та зручний 
доступ ендодонтичних 
інструментів до порожнини зуба, 
щоб при роботі в кореневих 
каналах вони не ламалися. 
Стінки каріозної порожнини 
щільні, непігментовані, навислі 
краї відсутні. 
Створення вільного доступу  до 
вустів кореневих каналів. 
Стінки каріозної порожнини 
плавно переходять у стінки 
порожнини зуба без навислих 
країв. 

5. Медикаментозна обробка 
каріозної порожнини та 
коронкової частини 
порожнини зуба. 

Ватні кульки, змащені 0,05-0,5% розчином 
хлоргексидину біглюконату, 1-3% розчином 
гіпохлориту натрію, 3% розчином перекису 
водню (Н2О2), 0,5% розчином фурациліну, 
0,1% розчину фурагіну, 0,5% розчином 

Результат: відсутність путридних  
мас у каріозній порожнині та 
коронковій частині порожнині 
зуба. 
Критерій контролю: відсутність 



 

етонію, ектерицидом, 0,1% розчинами 
хлорфіліпту, сальвіну та новоіманіну тощо. 

зміни забарвлення ватної кульки 
після обробки. 

6. Розширення вустів 
кореневих каналів 

Бори типу Gates-Glidden (gates-glidden drill 
reamer «G»), ример типу Peeso (Largo), 
розширитель вустя каналу (orifice opener 
(widener)), ример Beutelrock  типу 1 
(Beutelrock reamer 1, В1), ример Beutelrock 
типу 2 (Beutelrock drill reamer 2, В2). 

Створення вільного доступу  до 
кореневих каналів. 
Коронкова третина кореневого 
каналу має воронкоподібну 
форму. 

7. Розпломбування 
кореневих каналів. 

Препарати для розпломбування кореневих 
каналів: 
- для розм’якшення фенопластової 
(резорцин-формалінової) смоли [«Endosolv 
R» (Septodont), «Resosolv» (Pierre Rolland), 
«Root Canal Resin Remover» (Products 
Dentaires S.A.), «Jen-Desobturat» (Alfa-Beta 
Medical Supply Inc.), «Сольвадент-
жидкость» (ВладМиВа), «Сольвадент-гель» 
(ВладМиВа), «Фенопласт» (Омега)];  
- для розм’якшення евгенатів [«Endosolv E» 
(Septodont), «DPC 10» (Spad/Dentsply), 
«Сольвадент-жидкость» (ВладМиВа), 
«Сольвадент-гель» (ВладМиВа), «Евгенат» 
(Омега), «Eugenat Desobturat» (Products 
Dentaires S.A.)]; 
- розчинники гутаперчі (галоман, 
евкаліптол, ксилен, хлороформ). 
 
Ендодонтичні інструменти для 
розпломбування кореневих каналів 

Можливість повністю пройти та 
розширити кореневі канали. 



 

(наприклад, K-Reamer Deepstar). 

8. Хімічне розширення 
кореневих каналів 

Препарати для хімічного розширення 
кореневих каналів: 
- на основі 10-20% нейтральних або 
слабколужних розчинів солей ЕДТА. 
Розчини – «Largal ultra» (Septodont), «Edetat 
solution» (Pierre Rolland), «Root Canal 
Enlarger» (Products Dentaires S.A.), 
«Endofree» (Dencare), «Канал Е» (Радуга-Р). 
Гелі – «Canal+» (Septodont), «HPU 15» 
(Spad), «File-Eze» (Ultradent), «Glyde» 
(Maillefer/Dentsply), «RC-prep» (Premier), 
«Канал-Дент» (ВладМиВа), «Канал Глайд» 
(Радуга-Р). 
- розчин лимонної та пропіонової кислот 
«Verifix» (Spad). 

Можливість повністю пройти та 
розширити кореневі канали. 

9. Видалення путридних мас 
із каналу. 

Під шаром антисептичного розчину (0,5-1% 
розчин хлораміну, 0,02% розчин 
хлоргексидину біглюконату, 1-3% розчин 
гіпохлориту натрію, 1% розчин йодинолу) 
за допомогою пульпекстрактора видаляють 
рештки некротизованої тканини пульпи з 
метою підготовки каналу до 
інструментального оброблення. 

Відсутність путридних  мас у 
кореневому каналі. 

10. Інструментально-медикаментозна обробка кореневого каналу 



 

10.1. Постійна медикаментозна 
обробка кореневого 
каналу (після кожного 
інструментального етапу). 

Кореневі голки, ватні турунди, паперові 
штифти, ендодонтичний шприц, розчини 
антисептиків (0,05-0,5% розчин 
хлоргексидину біглюконату, 1-3% розчин 
гіпохлориту натрію, 3% розчин перекису 
водню, 0,5% розчин фурациліну, 0,1% 
розчин фурагіну, 0,5% розчин етонію, 
ектерицид, 0,1% розчини хлорфіліпту, 
сальвіну та новоіманіну) 1% розчини 
протеолітичних ферментів (трипсин, 
хімотрипсин, терилітин), 1% розчин 
лізоциму, ферменти з антибіотиками, 
“Крезодент” (ВладМиВа, Радуга-Р), 
“Cresophene” (Septodont). 

Відсутність зміни забарвлення 
турунди. 

10.2. Механічна (інструментальна) обробка кореневого каналу: 

Видалення інфікованого дентину 
зі стінок каналу, забезпечення 
доступу до апікального отвору і в 
разі неохідності його розкриття 
та створення умов для 
подальшого пломбування каналу. 

10.2.1. Визначення довжини 
кореневого каналу: 
- рентгенологічно; 
- електрометрично; 
- за разрахунковимм 
таблицями. 

Ендодонтичний інструментарій. 
 
Рентгенівський аппарат. 
Апекслокатор. 

Верхівка ендодонтичного 
інструменту на рентгенограмі 
має співпадати з фізіологічною 
верхівкою зуба (остання 
знаходиться на відстані 1-1,5 мм 
від анатомічної верхівки зуба). 
При використанні апекслокатору 
критерієм самоконтролю є 
звуковий або світловий сигнал 



 

приладу по досягненні верхівкою 
інструменту періодонту. 

10.2.2. Проходження кореневих 
каналів 

К-Reamer (Reamer, Туре К, дриль Керра, К-
ример, дрильбор), K-Flexoreamer, K-
Flexоreamer golden medium, Pathfinder 
(слідопит), Pathfinder CS, K-Reamer Farside, 
K-Reamer Deepstar (для розпломбування 
кореневих каналів). 

Вільне введення ендодонтичного 
інструменту на всю довжину 
кореневого каналу 

10.2.3. Розширення кореневого 
каналу та вирівнювання 
його стінок. 

Усі існуючі в теперішній час методи 
препарування кореневих каналів базуються 
на одній з двох техник, що носять назву 
«step-back» (розширення каналу від 
верхівкового отвору до вустя за допомогою 
інструментів, що збільшуються за 
діаметром) та «crown down» (розробка 
каналу в напрямку від вустя до верхівки) 
або представляють собою комбінування цих 
технік. 
Розширення кореневих каналів проводять з 
використанням наступного ендодонтичного 
інструментарію: K-file (бурав Керра, К-
файл), K-flexofile (К-флексофайл), K-
flexofile golden medium, K-Flex Options, File-
Nitiflex, Apical Reamer, Hedstroem file (Н-
file, бурав Хедстрема), Safety Hedstroem 
(безпечний бурав), S-File (S-файл, уніфайл, 
SET-H-File), Rasp (рашпіль), GT Files, 
Endosonore file (для ультразвукового 
розширення кореневих каналів), ротаційні 

Параметри кореневого каналу 
після інструментальної обробки: 
1. коронкова третина каналу має 
воронкообразну форму; 
2. середня третина – 
конусоподібну форму; 
3. апікальна третина – 
конусоподібну форму, не менше 
№25 розміру за ISO; 
4. розкриття верхівки кореня №8-
10. В області фізіологічного 
апікального отвору має бути 
сформований конусоподібний 
апікальний упор, а отвір має 
зберігати природне анатомічне 
звуження (широко розкривати 
його не потрібно). 



 

нікель-титанові системи для механічних 
ендодонтичних наконечників («ProFile», 
«GT Rotary Files», «FlexMaster», «K3 Endo», 
«ProTaper»). 

10.2.3.
А 

Вібраційні (звукові та 
ультразвукові) способи 
обробки кореневих 
каналів. 

Звукові наконечники («ММ 1500», «ММ 
1400 Mecasonic», «Sonic Air»), в яких файл 
здійснює вібраційні рухи на частоті 1500-
6500 Гц, та ультразвукові наконечники 
(«Piezon-Master 400», «MiniPiezon», 
«Suprasson P-MAX», «Booster P5», «Cavitron 
SPS») – з частотою вібраційних рухів 
20000-45000 Гц. 

Звукова обробка дозволяє: 
ефективно та швидко очистити 
кореневий канал; видалити зі 
стінок інфікований дентин та 
частково видалити «забруднений 
шар»; надати каналу зручну для 
пломбування форму. 

10.2.4. Розкриття апікального 
отвору у разі показів. 

Кореневі голки, файли розміром №8-10. Мануально відчувається 
“провал”. При різкому 
натисканні та виведенні 
інструменту за верхівку хворий 
відчуває укол. 
Апекслокатор подає звуковий чи 
світловий сигнал по досягненні 
кінчиком голки періодонту. 
При загострених формах із 
кореневого каналу виділяється 
серозний, серозно-гнійний або 
гнійний ексудат. Цю маніпуляцію 
необхідно проводити особливо 
обережно, щоб не травмувати і 
вторинно не інфікувати тканини 
періодонта. 

11. Перевірка прохідності Ендодонтичні інструменти, вата, На рентгенограмі зуб з 



 

кореневого каналу та 
верхівкового отвору в разі 
можливості. 

рентгенологічна установка. ендодонтичними інструментами 
виведеними, чи доведеними до 
верхівки кореня. 

 Наступні етапи проводяться залежно від перебігу та форми періодонтиту, успіху ендодонтичного 
проходження кореневих каналів у перше відвідування та методу лікування. 

12. Залишення в каналах 
турунди з медикамен-
тозним засобом. Закриття 
зуба герметичною 
пов’язкою. 

Стоматологічний набір, коренева голка, 
ватні турунди, паперові штифти, дентин-
паста чи дентин-порошок з дистильованою 
водою. 
Медикаментозні засоби для антисептичних 
пов’язок: 
1. гвоздичне масло та його похідне евгенол; 
2. похідні фенолу: формокрезол, камфорний 
парахлорфенол, крезатин, комфорофенол, 
тимол; 
3. йодоформ; 
4. нітрат срібла; 
5. сорбенти та імобілізовані на них лікарські 
препарати; 
6. тощо 
Препарати для антисептичних пов’язок: 
«Еndotine» (Septodont), «Cresophen» 
(Septodont), «Rockles 4» (Septodont), 
«Rockles 8» (Septodont), «Cresatine» (Pierre 
Rolland), «Paramonochlorophenol Camphre» 
(Pierre Rolland), «Endosept» (Dencare), 
Жидкость для антисептической обработки 
корневых каналов («Омега»), “Крезодент” 
(ВладМиВа, Радуга-Р) тощо. 

Герметична пов’язка щільно 
прилягає до стінок каріозної 
порожнини, не підвищує прикус, 
не має навислих країв. 



 

13. У зубах з облітерованими 
кореневими каналами та 
при неможливості їх 
інструментального 
розширення в одне 
відвідування необхідно 
залишити турунду з 
речовиною для хімічного 
розширення кореневих 
каналів. Закриття зуба 
герметичною пов’язкою. 

Стоматологічний набір, ендодонтичній 
інструментарій, ватні турунди та кульки, 
паперові штифти (за необхідності), дентин-
паста чи дентин-порошок з дистильованою 
водою. 
Препарати для хімічного розширення 
кореневих каналів: 
- на основі 10-20% нейтральних або 
слабколужних розчинів солей ЕДТА. 
Розчини – «Largal ultra» (Septodont), «Edetat 
solution» (Pierre Rolland), «Root Canal 
Enlarger» (Products Dentaires S.A.), 
«Endofree» (Dencare), «Канал Е» (Радуга-Р). 
Гелі – «Canal+» (Septodont), «HPU 15» 
(Spad), «File-Eze» (Ultradent), «Glyde» 
(Maillefer/Dentsply), «RC-prep» (Premier), 
«Канал-Дент» (ВладМиВа), «Канал Глайд» 
(Радуга-Р). 
- розчин лимонної та пропіонової кислот 
«Verifix» (Spad). 

Полегшення подальшого 
інструментального розширення 
кореневих каналів. 
Герметична пов’язка щільно 
прилягає до стінок каріозної 
порожнини, не підвищує прикус, 
не має навислих країв. 

14. При облітерованих та 
вигнутих кореневих 
каналах за умови 
неможливості розширення 
їх спеціальними 
інструментами та 
медикаментозними 
засобами застосовують 
імпрегнаційні та фізичні 

Імпрегнаційні методи обробки каналів:  
1. азотнокислим-сріблом (AgNO3): 
а) 2,5% спиртовий розчин AgNO3 і 
відновник 4% розчин пірогалонової 
кислоти; 
б) 30% водний розчин AgNO3 і відновник 
4% розчин гідрохінону. 
2. резорцин-формаліновою рідиною: 
а) послідовно змішують 2 частини 40% 

Потемніння вустів кореневих 
каналів. 



 

методи лікування. розчину формаліну, 2 частини насиченого 
розчину резорцину та 1 частину 10% 
розчину натрію гідроксиду і вводять до 
кореневого каналу;  
б) методика С.Й. Вайса: резорцин-
формалінову суміш каталізуюють в 
кореневому каналі їдким натрієм чи 
антиформіном. 
Фізичні методи: 
1. електрофорез йодиду калію; 
2. депофорез міді-кальцію гідроксиду. 
 
Коренева голка, ватні турунди, паперові 
штифти. 

15. Призначення загального лікування у разі виражених явищ запалення та інтоксикації. 

16. Хірургічний етап лікування. 

ІІ-«Х» відвідування 
1. Обстеження пацієнта. 

Встановлення скарг. 
Об’єктивне обстеження причинного зубу. 
Стоматологічний інструментарій. 

Відсутність скарг. Позитивний 
ефект лікування. 

N. Наступні етапи проводяться залежно від перебігу та форми періодонтиту, методу лікування та 
успіху ендодонтичного проходження кореневих каналів у попередні відвідування. 

 



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

- Тематичний пацієнт. 
- Стоматологічне обладнання, інструменти та матеріали. 
- Алгоритми для формування практичних навичок. 
- Орієнтовні карти (професійні алгоритми) для формування нових 

професійних вмінь. 
 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 
Завдання для індивідуальної та групової пошукової дослідницької 

роботи студента за темою заняття 
 1. Розробіть схему мотивування пацієнта своєчасно лікувати карієс з 
метою профілактики розвитку його ускладень. 

2. Запропонуйте алгоритм лікування (доступ до кореневих каналів, 
методики медикаментозної та інструментальної обробки кореневих каналів 
з підбором відповідних медикаментозних засобів) періодонтитів у раніше 
ендодонтично лікованих зубах та зубах із важко прохідними каналами не 
лише клініки, а й анамнезу хвороби та життя. 
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