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ПОМИЛКИ ТА УСКЛАДНЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ПЕРІОДОНТИТІВ. 

(Причини, методи усунення та профілактики) 
(1 година) 

1. Актуальність теми: при лікуванні різних форм періодонтиту можуть 
виникати ускладнення в діагностиці, у процесі лікування, після нього, а також у 
віддалені строки. Добре знання помилок дозволяє їх уникнути та попередити, а 
своєчасна діагностика ускладнень дозволяє провести раціональну терапію, і 
тим самим полегшити стан хворого. 

2. Навчальні цілі заняття. 
Рівень теоретичних знань: 

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

різних форм періодонтитів. 
Рівень практичних навиків: 

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

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

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

процесі лікування і у віддалені строки після лікування періодонтитів. 
2. Вміти провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного лікування 

періодонтитів. 
3. Вміти корректно роз`яснити хворому причини ускладнень. 
4. Вміти переконати хворого у сприятливому наслідку лікування, заходів 

щодо подолання помилок і ускладнень, що виникли при лікуванні 
періодонтиту. 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 
помилками підчас лікування періодонтитів 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 етіологію та патогенез періодонтитів. 
2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних досліджень 
для встановлення діагнозу періодонтиту. 
3. Вміти визначити рентгенологічні ознаки деструктивних форм періодонтиту. 
4. Знати патоморфологічну характеристику вогнищ деструкції при 
деструктивних формах періодонтиту. 
5. Знати препарати для лікувальної терапії з метою стимуляції регенерації 
кісткової тканини в періапікальній ділянці, механізм їхньої дії. 
6. Вміти провести стандартні прийоми ендодонтичного лікування 
(інструментальна, антисептична обробка, макро- та мікроканалів). 
7. Вміти запобігати виникненню помилок та ускладнень при лікуванні 
періодонтиту. 



3.2. Зміст теми заняття 

Помилки та ускладнення, що виникли під час лікування 
періодонтиту, після лікування та у віддалені строки 

 

Ускладнення, що 
виникли під час 

лікування 
періодонтиту 

Ускладнення, що 
виникли після 

лікування періодонтиту 
 

Ускладнення, що 
виникли у віддалені 

строки лікування 
періодонтиту 

1. Біль, що виникла 
після герметичного 
закриття зуба 
2. Перфорація дна 
порожнини зуба. 
3. Відлам 
інструменту в каналі 
4. Загострення 
запального процесу, 
пов’язане з 
проштовхуванням 
путридних мас за 
верхівковий отвір чи 
ураженням періодонту. 
5. Поява 
самовільного ниючого 
болю, який 
посилюється при 
накушуванні після 
обробки кореневого 
каналу сильнодіючими 
лікарськими 
препаратами 
(формалін, антиформін 
та ін.) - подразнююча 
дія на апікальний 
періодонт 

 

1. Загострення з 
активацією ексудативних 
процесів в періодонті 
після лікування 
хронічного верхівкового 
періодонтиту(реакція на 
пломбування каналу) 
2. Виведення 
пломбувального 
матеріалу в значній 
кількості в периапікальну 
ділянку 
3. Попадання 
пломбувальної маси в 
нижньощелепний канал 
при пломбуванні каналів 
нижніх премолярів та 
молярів. 

1. Болі ниючі, 
самовільні, що 
посилюються при 
накушуванні на зуб 

2. Неповноцінне 
пломбування кореневого 
каналу, індивідуальна 
реакція на 
пломбувальний матеріал 
або розсмоктування 
ендоканальної пломби. 

3. Наявність свища, 
що довго не рубцюється, 
(прогресування процесу 
може призвести до 
хронічного остеомієліту, 
одонтгогенних кист та 
одонтогенного 
гаймориту).  

4. Недостатнє 
пломбування кореневих 
каналів. 

5. Виведення 
пломбувальної маси за 
апікальний отвір. 
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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 основні 
методи лікування 
періодонтиту. 

 
 
 
 
 

 

1.Назвіть клінічні етапи лікування 
періодонтиту. 

2.Перерахуйте засоби інструмент-
альної обробки кореневих каналів. 

3.Перерахуйте засоби медика-
ментозної обробки кореневих 
каналів. 
4.Перерахуйте матеріали для 
пломбування кореневих каналів. 

 
 
 

2.Вивчити основні 
причини помилок та 
ускладнень при ліку-
ванні періодонтиту. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте причини помилок та 
ускладнень підчас лікуванні 
періодонтиту. 

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

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

 

3.Вивчити клініку і 
лікування ускладнень 
при лікуванні 
періодонтиту. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте клінічні симптоми 
ускладнень під час лікуванні 
періодонтиту. 

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

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

 

4. Вивчити додаткові 
методи дослідження 
діагностики помилок 
та ускладнень ліку-
вання періодонтиту. 

 Перерахуйте додаткові методи 
дослідження діагностики помилок та 
ускладнень лікування періодонтиту 

 
 

 

5.Вивчити принципи 
профілактики 
ускладнень лікування 
періодонтиту. 

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

 

 
 
 
 



  

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

1. Причини найближчих ускладнень при лікуванні періодонтиту. 
2. Причини ускладнень після лікування періодонтиту. 
3. Які ускладнення виникають при лікуванні періодонтиту? 
4. Які ускладнення виникають після лікування періодонтиту в 

найближчі та віддалені строки?  
5. Які ускладнення зустрічаються в процесі лікування періодонтиту? 
6. Тактика лікаря при поломці інструментів в кореневому каналі. 
7. Чому виникає перфорація дна порожнини зуба? Як її усунути? 
8. Причини травм періодонту і методи лікування. 
9. Тактика лікаря при ковтанні пацієнтом дрібного інструменту. 
10. Чому при лікуванні періодонтиту розвивається емфізема обличчя і 

шиї і як цього уникнути? 
11. Профілактика неякісного заповнення кореневих каналів 

пломбувальним матеріалом. 
12. Скарги хворого при потраплянні кореневої пломбувальної маси в 

область нижнещелепного каналу або верхньощелепної пазухи. 
Тактика лікаря у цих випадках.  

13. Які ускладнення спостерігаються після пломбування кореневих 
каналів? Методи їх усунення. 

14. Клініка та лікування ускладнень, що виникли у віддалені строки 
лікування періодонтиту. 

 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
 
1.  Під час лікування хронічного фіброзного періодонтита 36 зуба у 
хворого 30 років лікар ненавмисно перфорував дно порожнини зуба. Яка 
наступна лікарська тактика в цьому випадку?  

A. Закрити  перфорацію пастою з кальція гідрооксидом  
B.  Електрофорез йодиду калію 
C. Закрити  перфорацію склоіономірним цементом   
D. Видалення зуба  
E. Закриття перфораційного отвору цинк-евгеноловою  пастою  
 

2. Хворий, 43 років страждає ревматоїдним артритом. Звернувся до 
стоматолога зі скаргами на біль в 36 зубі. Під час рентгенологічного  
обстеження виявлений уламок ендодонтичного інструмента в каналі 
медіального кореня, дистальний канал запломбований до верхівці. В області  
верхівки медіального кореня  також виявлена деструкція кісткової тканини 
діаметром 5 мм із чіткими контурами. Який метод лікування доцільно 
застосувати в цьому випадку:  



  

A. Реплантація зуба  
B. Резекція верхівки кореня  
C. Гемісекція   зуба  
D. Консервативне лікування 
E. Електрофорез калію йодиду 
 

3. Хворий 38 р. скаржиться на зміну  кольору коронки 23 зуба. З анамнезу 
виявлено, що кореневий канал цього зуба пломбували. Об'єктивно: коронка 
23 зуба рожевого кольору. Який пломбувальний матеріал міг викликати 
подібну зміну кольору?  

A. Форедент  
B. Ендометазон  
C.  Евгедент   
D. Апексид.  
E. Фосфат-цемент  
 

4. Хворому 40 років було проведене пломбування кореневого каналу 34 
зуба із приводу хронічного фіброзного періодонтиту, після чого незабаром 
з'явився біль. На рентгенограмі кореневий канал 34 зуба запломбований до 
верхівки кореня. Яка тактика лікаря у зв'язку з появою болю?  

A. Зробити провідникову анестезію  
B. Призначити антибіотики  
C. Зробити розріз по перехідній складці  
D.  Призначити фізіотерапевтичні процедури 
E. Зробити інфільтраційну анестезію 
 

5. Хвора., 18-ти років скаржиться на сильний біль в 22 зубі при 
накушуванні, що виникла  після лікування зуба 2 дні назад із приводу 
пульпіту. Об'єктивно: на піднебінно-медіальній поверхні 22 зуба пломба. 
Перкусія зуба різко болісна. Слизова оболонка в області  22 зуба без змін. На 
рентгенограмі: рентгеноконтрастний матеріал по довжині всього каналу, 
невелика кількість його виведена за верхівку кореня. Деструктивних змін у 
періапікальних тканинах немає. Яка  повинна бути лікувальна тактика 
лікаря?  

A. Видалення зуба  
B. Розбломбування каналу  
C. Флюктофорез із лідокаїном   
D. Розріз, що послаблабшує  
E. Електрофорез натрію фторида.  
 

6. Хворий 52 років скаржиться на виникнення нориці  на слизовій 
оболонці в області 22 і 23 зубів. Об'єктивно: в 22 зубі пломба, перкусія  
безболісна. На рентгенограмі: навколо верхівки кореня 22 зуба є невелике 
вогнище резорбції кісткової тканини неправильної форми без чітких границь. 
Кореневий канал запломбований на 1/3 довжини. Виберіть найбільш 



  

оптимальну тактику лікування 22 зуба.  
A. Пломбування каналу не доводячи 1 мм до верхівкового отвору  
B. Інструментальна обробка каналу, пломбування каналу до 
верхівкового отвору   
C. Видалення зуба  
D. Електрофорез  йодиду калію  в проекцію верхівки кореня  
E.  Пломбування каналу за верхівковий отвір 
 

7. Мета медикаментозного оброблення кореневих каналів при 
верхівкових періодонтитах: 

А. Знезараження мікрофлори кореневих каналів та активний вплив на 
осередок — запалення в навколоверхівковій ділянці  
B. Знезараження мікрофлори кореневих каналів 
C. Активний вплив на осередок запалення в навколоверхівковій ділянці 
D. Дренаж періодонтальної щілини, активний вплив на осередок 
запалення в навколоверхівковій ділянці 
E. Ліквідація запального процесу в періодонті 
 

8. Показанням до проведення електрофорезу, депофорезу є: 
А. Непрохідні, важко прохідні кореневі канали, відламування 
інструменту, наявність вогнищ хронічної інфекції у апекса. 
В. Використання для пломбування кореневих каналів резорцин-
формалінової пасти. 
С. Використання для пломбування кореневих каналів методу 
центрального штифта.  
D. Зуби, які планують опорними під ортопедичні конструкції. 
Е. Всі багатокореневі зуби. 
 

9. Використання фізичних методів при лікуванні зубів з важко 
прохідними кореневими каналами дозволяє: 

А. Домогтися успішного результату, запобігти ускладнення. 
В. Не проводити інструментальну обробку кореневих каналів. 
С. Не проводити медикаментозну обробку кореневих каналів. 
D. Не пломбувати кореневі канали. 
E. Залишити зуб вітальним. 
 

10. Провідним критерієм оцінки віддалених результатів лікування 
верхівкового періодонтиту є 

А. Рентгенологічно відсутність вогнища розрідження периапікальних 
тканин при якісному пломбуванні кореневого каналу та відсутність 
скарг 
B. Рубцювання нориці 
C. Якісне пломбування кореневого каналу 
D. Рентгенологічно відсутність вогнища розрідження периапікальних 
тканин в області верхівки кореня 



  

E. Відсутність скарг 
 

 
В. Задачи для самоконтролю: 
 
 №1. Хворий скаржиться на ниючий, мимовільний, посилюючий при 
накушуванні біль, який виник після закриття 1 зуба тимчасовою пломбою. 
Раніше в 1 зубі була лише порожнина, але зуб не болів, а після першого 
відвідування лікаря і закриття зуба з`явився біль. Реакція на вертикальну 
перкусію виражена. Симптом вазоперезу позитивний. Поставте діагноз і 
визначте план лікування. 
 
 №2. Під час препарування порожнини зуба при лікуванні хронічного 
періодонтиту 6 зуба на дні порожнини зуба з`явилась болісна точка, що 
кровоточить при зондуванні. Зондування вустів кореневих каналів 
безболісне. Поставте діагноз і запропонуйте план лікування. 
 
 №3. Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на незакінчене лікування 5 
зуба. Зуб у теперішній час хворого не тривожить, при спробі увійти у вустя 
кореневого каналу визначається металевий звук і неможливість входження в 
кореневий канал. Рентгенологічно в кореневому каналі визначається 
стороннє тіло. Поставте діагноз і призначте лікування. 
 
 №4. Хворий скаржиться на самостійні постійні ниючі болі, що 
посилюється при накушуванні на 6 зуб, які виникли через 2 дні після 
пломбування кореневих каналів. 
 
 №5. Хворий звернувся зі скаргами на випадіння пломби із 1 зуба, який 
у минулому лікувався, пломба випала 2 місяця тому назад. У вусті 
кореневого каналу визначається пломбувальна маса, на яснах свищ. Реакція 
на вертикальну перкусію виражена незначно. Поставте діагноз і визначте 
план лікування. 
 

Еталони рішення до задач 
 №1. Загострення хронічного гранульованого періодонтиту 1 зуба після 
герметичного закриття зуба. Зробити рентгенограму. Лікування: зняти 
герметичну пов`язку, старанно інструментально і медикаментозно обробити 
кореневий канал і розкрити верхівний отвір, зуб залишити відкритим до 
стихання гострих запальних явищ. 
 
 №2. Зробити R-графію 6 зуба для виявлення перфорації дна порожнини 
зуба. Закрити перфораційний отвір склоіономмером, фольгою з цементом, 
срібною амальгамою. Продовжити лікування періодонтиту, якщо немає 
загострення. 
 



  

 №3. Поломка інструмента в кореневому каналі 5 зуба. Слід спробувати 
витягти зламаний інструмент. Якщо витягти його не вдається, треба провести 
імпрегнацію резорцін-формаліновою сумішшю без каталізатора. При 
клінічному благополуччі запломбувати прохідну частину або вустя 
кореневого каналу резорцін-формаліновою пастою. Поставте постійну 
пломбу. 
 
 №4. Зробити R -знімок і визначити ступінь заповнення кореневих 
каналів пломбувальною масою. При неповному пломбуванні кореневих 
каналів 6 зуба їх слід перепломбувати. Якщо ж біль виник в результаті 
надмірного виведення пломбувального матеріалу за верхівку кореня зуба, 
призначають фізметоди (УВЧ, флюктуоризацію), протизапальні полоскання, 
прийом анальгетиків всередину. При виникненні свища і виділень з нього 
пломбувальної маси останню треба зняти під анестезією. 
 
 №5. Вторинний карієс в депульпованому 1 зубі. Необхідно призначити 
R -логічне обстеження для визначення якості пломбування кореневого 
каналу 1 зуба. При неповному пломбуванні кореневий канал 1 зуба слід 
перепломбувати, застосувавши для медикаментозної обробки 
антианаеробний засіб. 
 
 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
 

1. Скласти план лікування гострого періодонтиту 36 зубу у стадії 
інтоксикації при умові, що в медіально-щічному каналі відбувся відлом 
пульпекстрактора. 

 
2. Скласти план лікування хронічного гранулюючого періодонтиту 12 

зубу при умові, що канал зубу на ½ запломбований фосфат-цементом. 
 

3. Скласти план лікування хронічного фіброзного періодонтиту 47 зубу, 
при умові що є перфорація дна порожнини зуба. 



 
4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та професійними вміннями 
 

 

Алгоритм орієнтовної основи дій при усуненні помилок й ускладнень,  

що виникли під час та після лікування періодонтиту 

 

Завдання Вказівки Примітки 
Ускладнення, що виникли під час лікування періодонтиту 

Ускладнення – біль, що виникла після герметичного закриття зуба 
1.Зняти герметичну пов`язку, 
провести медикаментозну та 
інструментальну обробку 
кореневого каналу 

 
 
 
 
 
2. У каналі залишіть турунду з 
лікарською речовиною і в 
залежності від вираженості 
запальних явищ, закрийте зуб 
пухкою напів- або герметичною 
пов`язкою. 

Ендодонтичний інструментарій, розчини 
антисептиків: 
Гіпохлорит натрію, мірамістин, метрогіл, 
етоній, йодинол, 0,2% водний розчин 
хлоргексидину, 4% розчин хлораміну, 3% 
розчин перекису водню, спиртовий розчин 
хлорфілліпту(1:4), 1% розчин сальвіну 
(1:10) 
 
Те ж і порошок водного дентину, 
дистильована вода, шпатель, гладилка 
 
 
 

Хворому полегшало, зуб перестав 
боліти, отримання з кореневого 
каналу чистих турунд 
 
 
 
 
 
Перевірити, чи знаходиться у 
каналі турунда, чи герметично 
лежить пов`язка, чи не підвищує 
прикус. 



  
У наступне відвідування 
1. Скарги відсутні. 
2.  Оглянте пов`язку. 
3. Проведіть перкусію. 
 
4. Зніміть пов`язку . витягніть 

турунду. 
5. Проведіть медикаментозну та 

інструментальну обробку 
кореневого каналу. 

 
 
 
6. Висушіть кореневий канал. 
 
7. Запломбуйте кореневий 

канал. 
8. Постійна або тимчасова 

пломба. 

Зуб не болів. Пов`язка щільно прилягає до 
країв порожнини. Перкусія безболісна.  
 
 
 
Ендодонтичний інструментарій, розчини 
антисептиків: 
Гіпохлорит натрію, мірамістин, метрогіл, 
етоній, йодинол, 0,2% водний розчин 
хлоргексидину, 4% розчин хлораміну, 3% 
розчин перекису водню, спиртовий розчин 
хлорфілліпту(1:4), 1% розчин сальвіну 
(1:10) 
Ватна турунда на кореневій голці. Паперові 
штифти. 
Силери, філери, каналонаповнювач. 

Скарг немає. 
Герметична пов`язка збережена. 
Реакція на перкусію не виражена. 
 
 
 
Отримання з кореневого каналу 
чистих турунд. 
 
 
 
 
Суха турунда або паперовий 
штифт. 
Рентгенологічний контроль 
пломбування каналу. 
 

Перфорація дна порожнини зуба. 
1. Провести антисептичну 

обробку перфораційного 
отвору, висушити і закрити 
склоіономірним цементом або 
фольгою з цинк-фосфатним 
цементом чи срібною 
амальгамою. 

Антисептики і протизапальні речовини, 
склоіономірний цемент; фольга та цинк-
фосфатний цемент; срібна амальгама. 
 
 
 
 

Відсутність болісності і кровотечі 
у цій ділянці. 
 
 
 
 
 



  
2. У це ж відвідання запломбуйте 

кореневі канали, якщо отвір 
закрито склоіономером або 
фольгою з цементом( якщо 
амальгамою - то в наступне) 

 Силери, філери, каналонаповнювач Рентгенологічний контроль 
пломбування каналу. 
 

Перфорація стінки кореневого каналу 
При утворенні неправильного 
ходу в середній і нижній частині 
кореневого каналу спробуйте 
знайти і пройти справжній 
кореневий канал. 

Ендодонтичний інструментарій. Рентгенологічний контроль з 
ендодонтичним інструментом в 
каналі. 

Відлам інструменту в каналі 
1. Спробуйте дістати уламок 

інструменту 
2. При невдачі пройдіть та 

розширіть кореневий канал 
поряд з уламком інструмента 
та запломбуйте канал. 

3. При зламі інструмента в 
апікальній частині та 
обтурації їм просвіту каналу – 
застосуйте імпрегнаційний 
метод. 

4. Проведіть електрофорез з 
йодидом калію в 
однокореневих зубах і 5% 
спиртовим розчином йоду в 

Тонкий зажим „москіт”, пульпекстрактор 
 
Ендодонтичний інструментарій 
 
 
 
4% розчин азотнокислого срібла, 4% розчин 
гідрохінону; 
резорцин-формалінова рідина. 
 
 
 
 
 
 

Отримання уламку інструмента 
 
Рентгенологічний контроль 
 
 
 
Порожнина зуба та вустя 
кореневих каналів імпрегновані 
резорцин-формаліновою рідиною 
або сріблом(вишневе або чорне 
забарвлення). 
 
 
 
 



  
багатокореневих зубах. 

У наступне відвідування при 
відсутніх скаргах запломбуйте 
канал резорцин-формаліновою 
пастою. 

 
Каналонаповнювач, резорцин-формалінова 
паста: 40% розчин формаліну, 10 % розчин 
їдкого натрію, оксид цинку, вісмут.  
 

 
Рентгенологічний контроль 

Загострення запального процесу, пов’язане з проштовхуванням путридних мас за верхівковий отвір чи 
пораженням періодонту. 

Проведіть антисептичну обробку 
кореневих каналів не 
подразнюючими лікарськими 
речовинами. 
 
 
 
 

Турунда, зволожену протеолітичними 
ферментами з антибіотиками, 
кортикостероїдами. Якщо загострення 
запального процесу в періодонті є наслідком 
травмування його інструментом при обробці 
кореневого каналу, до застосованих 
антисептиків обов’язково слід додати 
анестетик (новокаїн, лідокаїн та ін.). 

Хворому полегшало, зуб перестав 
боліти, отримання з кореневого 
каналу чистих турунд 
 

Поява самовільного ниючого болю, який посилюється при накушуванні після обробки кореневого каналу 
сильнодіючими лікарськими препаратами (формалін, антиформін та ін.) - подразнююча дія на апікальний періодонт 

1. Витягніть з кореневого 
каналу туруну із сильним 
антисептиком, ретельно промийте 
канал та залиште в ньому не 
подразнюючі антисептичні 
препарати чи їх зависі  

2. В залежності від характеру 
загострення закрийте порожнину 
зуба герметичною, 
напівгерметичною чи пухкою 
пов’язкою. 

Йодоформна, норсульфозолова зависі, 
антибіотики з протеолітичними 
ферментами, камфорна або гвоздична олія 
та ін.). 

Хворому полегшало, зуб перестав 
боліти 



  
Ускладнення, що виникли після лікування періодонтиту 

Загострення з активацією ексудативних процесів в періодонті після лікування хронічного верхівкового 
періодонтиту(реакція на пломбування каналу) 

Створіть відток ексудату із 
періапікальної ділянки. 

Розкриття субперіодонтального чи 
субгінгівального абсцесу, призначення 
фізіотерапевтичних процедур, 
відволікаючих теплих полоскань, 
анальгетиків. 

Хворому полегшало, зуб перестав 
боліти 

Виведення пломбувального матеріалу в значній кількості в периапікальну ділянку 

Ці явища звичайно ліквідуються 
призначенням УВЧ-, НВЧ-терапії, 
протизапальних полоскань та 
прийому анальгетиків усередину. 

 Спадання симптомів загострення 
загострення патологічного 
процесу :болю при накушуванні, 
самовільного ниючого болю, 
припухлості м’яких тканин. 

Попадання пломбувальної маси в нижньощелепний канал при пломбуванні каналів нижніх премолярів та молярів. 

 Консультація невропатолога а 
також призначення 
фізіотерапевтичних процедур 

Фонофорез гідрокортизону, електрофорез 
10% СаСl2, діадинамічні струми та ін., 
анальгетики 

Поступова ліквідація больових 
явищ. 

 

 

 



  
Ускладнення, що виникли у віддалені строки лікування періодонтиту 

Болі ниючі, самовільні, що посилюються при накушуванні на зуб 
Для лікування ускладнення треба 
повноцінно перепломбувати 
кореневий канал до верхівки 
кореня зуба 
 

Таке ускладнення може виникнути 
через неповноцінне пломбування 
кореневого каналу, індивідуальну реакцію 
на пломбувальний матеріал або 
розсмоктування ендоканальної пломби. 

Критерій правильності лікування - 
хворому полегшало, зуб перестав 
боліти 

Наявність свища, що довго не рубцюється, 
(прогресування процесу може призвести до хронічного остеомієліту, одонтгогенних кист та одонтогенного гаймориту) 
Для лікування ускладнень треба 
провести перепломбування 
кореневого каналу або видалення 
лишків пломбувального матеріалу 
оперативним шляхом 
 

 Таке ускладнення, як правило, пов’язано з 
недостатнім пломбуванням кореневих 
каналів або виведенням пломбувальної маси 
за апікальний отвір. 
 

Критерії правильності лікування - 
Повноцінне пломбування 
кореневого каналу до верхівки 
кореня зуба  
Спадання симптомів загострення 
патологічного процесу:болю при 
накушуванні, самовільного 
ниючого болю, рубцювання 
нориці тощо. 

Перелом кореня зуба після ендодонтичного лікування 
У такому випадку треба провести 
коронорадикулярну сепарацію, 
гемісекцію (у багатокореневих 
зубах). При неможливості 
проведення таких операцій та в 
однокореневих зубах – видалення 
зуба 

Таке ускладнення пов’язано із надмірним 
розширенням ендодонтичними 
інструментами кореневого каналу та 
стоншенням його стінок 

Для профілактики цього 
ускладнення треба правильно 
проводити ендодонтичну обробку 
кореневого каналу із урахуванням 
анатомічних особливостей коренів 
 
 

 



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

- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- прицільні рентгенограми, ортопантомограма; 
- апарат електроодонтодіагностики; 
- ендодонтичний інструментарій. 
 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 
заняття за темою: „Помилки та ускладнення при лікуванні періодонтитів” 
– Відновлення деструктивних вогнищ кісткової тканини при 
лікування помилок та ускладнень ендодонтичного лікування. 
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