
  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені О.О. БОГОМОЛЬЦЯ 

Кафедра терапевтичної стоматології  

 

 

„Затверджено” 

на засіданні кафедри терапевтичної 

стоматології  

Протокол №___від ________ 

Зав.кафедри________проф. А.В. Борисенко 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО 

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

Навчальна дисципліна Терапевтична стоматологія 

Модуль № 1 Захворювання твердих тканин зуба 

Змістовий модуль № 1 
Обстеження стоматологічного хворого з 
одонтопатололгією. Некаріозні ураження  

зубів 

Тема заняття 
Зубний наліт та камінь. Виявлення, 

способи видалення. Проведення 
професійної гігієни 

Курс ІІІ 

Факультет Стоматологічний 

Кількість годин 1 

                                                                     

 Укладач: к.мед.н., ас. Відерська Г.В. 

                                                               Методист: к.мед.н.. ас. Лєснухіна Г.Л. 

 

Київ  



 2 

ЗУБНИЙ НАЛІТ ТА КАМІНЬ. ВИЯВЛЕННЯ, СПОСОБИ 

ВИДАЛЕННЯ. ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГІГІЄНИ 
(1 година) 

І. Актуальність теми: Численними біохімічними, епідеміологічними, 

мікробіологічними дослідженнями у клінічних та експериментальних умовах 

установлено патогенетичне значення зубного нальоту та зубного каменю у 

виникненні карієсу, а також запальних та дистрофічно-запальних 

захворювань пародонту. 

ІІ. Навчальні цілі заняття. 

Рівень теоретичних знань: 

1. Знати причини утворення та склад немінералізованих зубних 

відкладень (м’якого зубного нальоту та зубної бляшки), а також 

мінералізованих зубних відкладень – зубного каменю. 

2. Засвоїти методи виявлення та видалення зубних відкладень. 

Рівень практичних навиків: 

 Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію та засобів при виявленні та видаленні зубних відкладень. 

 Оволодіти навиками правильного виконання стоматологічних 

маніпуляцій при інструментальній та медикаментозній обробці зубів при 

виявленні та видаленні зубних відкладень. 

Рівень професійних вмінь: 

1. Вміти скласти план лікування хворого з зубними відкладеннями. 

2. Вміти провести бесіду з пацієнтом про необхідність своєчасного 

видалення зубних відкладень. 

3. Вміти корректно роз`яснити пацієнту роль ендо- та екзотоксинів 

мікроорганізмів зубних відкладень в сенсибілізації тканин пародонту та 

організму в цілому. 

Творчий рівень: вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 

можливими помилками при видаленні зубних відкладень та виникненням 
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ускладнень у найближчі та віддаленні строки. Розвивати почуття професійної 

відповідальності. 

3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи 

3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення теми 

1. Знати етіологію та патогенез утворення зубних відкладень. 

2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних 

досліджень для встановлення діагнозу видів зубних відкладень. 

3. Знати склад зубного нальоту, зубної бляшки, зубного каменю. 

4. Знати сенсибілізуючу, протеолітичну та токсичну дії зубного каменю. 

5. Знати методи виявлення та видалення зубних відкладень. 

6. Знати інструменти та засоби для видалення зубного нальоту, зубної 

бляшки, зубного каменю. 

7. Знати які порушення викликають ендо- та екзотоксини 

мікроорганізмів зубних відкладень в твердих тканинах зубів, тканинах 

пародонту та сенсибілізації організму в цілому. 

8. Знати етапи видалення зубного каменю. 

9. Знати заходи, які запобігають утворенню зубних відкладень. 

10. Знати, що таке кавітація. 

11. Вміти запобігти виникненню помилок та ускладнень при видаленні 

зубних відкладень 
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3.2. Зміст теми заняття 

Структурно-логічна схема  

Схема. Етапи видалення зубного каменю 

 

3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Антоненко М.Ю., 

Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. Т.3. 

Захворювання пародонта. // Київ: «Медицина», 2008, с.118-127, с. 296-315. 

520-522. 

2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Антоненко М.Ю., 

Сідельникова Л.Ф., Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія. Т.2. Методи 

Зрошення порожнини рота розчинами антисептичних засобів 

Ізоляція операційного поля 

Антисептична обробка 
операційного поля 

Видалення зубного каменю 

Антисептичне зрошення 
операційного поля 

Контроль повноти видалення 
зубного каменю 

Поліровка поверхні зубів 

Контроль повноти видалення 
зубного каменю 

Антисептична обробка 
порожнини рота 

Рекомендації для запобігання 
утворення зубного каменя 

Повторне 
видалення 

Метод 

Інструментальний 

Ультразвуковий 

Хімічний 

Комбінований 
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обстеження хворого. Карієс, пульпіт, періодонтит, стоматологічні 

вогнищевозумовлені захворювання. // Київ: «Здоров’я», 2004, с.67-73. 

3. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет. // Киев: «Здоровье», - 

1987, - 80 с. 

4. Данілевський М.Ф. і співавтори. Посібник до практичних занять 

захворювання пародонта. // Київ. – 2001. – 192 с. 

5. Грохольский А.П., Кодола Н.А., Центіло Т.Д. Назубные отложения и 

их влияние на зубы и околозубные ткани. – К.: «Здоровье», 2000. – 160 с. 

Додаткова 

1. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. // Киев: 

«Здоровье», 2000, с.256-264. 

2. Иванов В.С. Заболевания пародонта. – М.: «Медицина», 1989. – 272 с. 

3. Грохольский А.П., Файзулаев Т.Н. Зубные отложения при болезнях 

пародонта. – Ташкент, 1982. – 72 с. 

4. Данилевский Н.Ф., Магид Е.А., Мухин Н.А., Миликевич В.Ю., Маслак 

Е.Е. Заболевания пародонта. – М.: Медицина, 1999. – 328 с. 

Електронні джерела 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=q-

2nyxVQ_4U&NR=1 

http://www.youtube.com/watch?v=gqwJVy77j50&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=BoZo08WSbsQ&feature=related 

http://www.nashaucheba.ru 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по 

темі заняття 

Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів 
Основні завдання Вказівки Відповіді 

Вивчити склад зубного нальоту Виписати в зошит  

Вивчити склад зубної бляшки та строки її 

дозрівання 

Виписати в зошит  

Вивчити чинники, які сприяють утворенню Виписати в зошит  

http://www.youtube.com/watch?v=BoZo08WSbsQ&feature=related
http://www/
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зубного нальоту та зубної бляшки 

Вивчити механізм утворення зубної бляшки Виписати в зошит  

Вивчити вплив ендо- та екзотоксинів 

мікроорганізмів зубної бляшки на тверді 

тканини зуба та тканини пародонту 

Виписати в зошит  

Вивчити склад зубного каменю Виписати в зошит  

Вивчити методи виявлення та видалення 

зубних відкладень 

Виписати в зошит  

Вивчити етапи видалення зубного каменю Виписати в зошит  

Вивчити заходи для запобігання утворенню 

зубного каменю 

Виписати в зошит  

Вивчити інструменти для видалення зубних 

відкладень 

Виписати в зошит  

 

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

1. Який склад зубного нальоту? 

2. Який склад зубної бляшки та які строки її дозрівання? 

3. Під яким кутом, до оброблюваної поверхні повернутий різальний 

край у спеціальних кюретках (типу Грейсі) щоб був лише один різальний 

край? 

4. Які засоби застосовують для медикаментозної детоксикації 

поверхонь коренів? 

5. Чим пояснеюється виражена сенсибілізуюча, протеолітична та 

токсична дія зубного каменю? 

6. Чим ефективно видаляють зубний наліт із межзубних проміжків? 

7. Які засоби зараз використовують для хімічного методу видалення 

зубного каменю? 
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8. Які інструменти використовують при інструментальному методі 

видалення зубного каменю? 

9. Від яких чинників залежить інтенсивність утворення та кількість 

зубного нальоту? 

10. За допомогою яких засобів та методів виявляють наявність зубних 

відкладень? 

Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

Тестове завдання №1 

Зубний наліт складається з: 

А. Харчових залишків, мікроорганізмів. 

В. Злущених епітеліальних клітин, харчових залишків та лейкоцитів. 

С. Суміші протеїнів і ліпідів слини та харчових залишків. 

D. Неорганічних та органічних речовин. 

Е. Сукупності харчових залишків, мікроорганізмів, злущених 

епітеліальних клітин, лейкоцитів та суміші протеїнів і ліпідів слини. В ньому 

виявлено неорганічні та органічні речовини. 

Відповідь: Е 

Тестове завдання №2 

В 1 мг зубного нальоту може міститися наступна кількість 

мікроорганізмів: 

А. Кілька мільйонів. 

В. Десятки мільйонів. 

С. Десятки тисяч. 

D. Один мільярд. 

Е. Кілька мільярдів (до 2,5·1010) 

Відповідь: Е 

Тестове завдання №3 

За який період утворюється зубна бляшка? 

А. За три дні. 
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В. За три тижні. 

С. На протязі 10 днів. 

D. За два тижні. 

Е. За тиждень. 

Відповідь: В 

Тестове завдання №4  

З чого складається зубна бляшка? 

А. Набутої пелікули, яка забезпечує зв’язок бляшки з емаллю. 

В. Шару волокнистих мікроорганізмів, які осідають на пелікулу. 

С. Густої сітки волокнистих мікроорганізмів, в якій є колонії інших 

видів мікробів. 

D. Поверхневого шару кокоподібних мікроорганізмів. 

Е. Набутої пелікули; шару волокнистих мікроорганізмів, які осідають 

на пелікулу; густої сітки волокнистих мікроорганізмів, в якій є колонії інших 

видів мікробів; поверхневого шару кокоподібних мікроорганізмів. 

Відповідь: Е 

Тестове завдання №5  

Як здійснити контроль повного видалення зубного каменю? 

А. Пальпаторно. 

В. Візуально. 

С. Пофарбуванням розчином Люголя, 3% розчином йоду. 

D. Інструментальним контролем. 

Е. Пальпаторно, візуально, пофарбуванням розчином Люголю, 3% 

розчином йоду, рентгенологічно. 

Відповідь: Е 

В. Задачи для самоконтролю: 
 

№1. Хворий К., 27 років, звернувся зі скаргами на кровоточивість 

ясен, відчуття жорсткості на язичній поверхні нижніх різців. Шорсткість 

виникла після спроби зняти відкладення на зубах за допомогою підручних 

засобів. Об’єктивно: ясенні сосочки в ділянці 16, 15, 14, 13, 12,11, 21, 22, 23, 
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24, 25, 26,46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36 зубів застійно 

гіперемовані з синюшними відтінком .На язичнй поверхні 44, 43, 42, 41, 31, 

32, 33, 34 зубів щільні відкладення жовтого кольору. Камінь «напливає» на 

ясенні сосочки, повністю заповнює міжзубні проміжки. Які методи 

видалення зубного каменю можна використати у даного хворого? 

№2. Хворий Н., 38 років звернувся зі скаргами на відчуття шорсткості 

на язичній поверхні нижніх різців. Скарги з’явилися місяць тому. 

Об’єктивно: ясенні сосочки в ділянці 16, 15, 14, 13, 12,11, 21, 22, 23, 24, 25, 

26,46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36 зубів застійно гіперемовані з 

синюшним відтінком. Проба Писарева-Шиллера – позитивна: ++. На язичній 

поверхні 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34 зубів – щільні відкладення жовтого 

кольору. Пацієнту був видалений зубний камінь в області 44, 43, 42, 41, 31, 

32, 33, 34 зубів комбінованим методом. Чим треба обробити відполіровані 

поверхні зубів (коронки, шийки, оголоні корені)? 

№3. При видаленні зубного каменю були випадково травмовані 

тканини пародонта (стінки пародонтальної кишені та слизова оболонка ясен). 

Виникла кровотеча. Чим треба спинити кровотечу? 

№4. Хворий звернувся зі скаргами на наявність зубного каменю в 

області фронтальної групи зубів нижньої щелепи, який у хворого з’явився 2 

місяці тому назад. Об’єктивно: ясна в області 17, 16, 15, 14, 13, 12,11, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 зубів 

застійногіперемовані з синюшним відтінком, на язичній поверхні 44, 43, 42, 

41, 31, 32, 33, 34 зубів – відкладення щільні, жовтого кольору. Камінь 

повністю заповнює міжзубні проміжки. Які методи видалення зубного 

каменю використати у даного хворого? Як здійснитиконтроль повного 

видалення зубного каменю? 

№5. У хворого був виявлений зубний наліт в області 16, 15, 14, 13, 

12,11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36 зубів. Як 

треба видалити зубний наліт? 

№6. У хворого були виявлені зубні бляшки. Як треба їх видалити? 
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Еталони рішення до задач 
№1. У даного хворого необхідно використати комбінований метод 

видалення зубних відкладень: інструментальний та ультразвуковий. 

№2. Відполіровані поверхні зубів треба обробити фтормісним лаком 

або ремінералізуючими розчинами: 1% розчином натрію фториду, 10% 

розчином кальцію глюканату, ремоденту, тощо. 

№3. Кровотечу можна спинити за допомогою 3% розчину пероксиду 

водню, гемостатичної губки, амінокапронової кислоти або інших 

кровоспинних засобів. 

№4. Необхідно використати інструментальний і ультразвуковий 

методи видалення зубних відкладень. Якість видалення треба визначити 

пальпаторно, візуально після фарбування розчином Люголю, 2% розчином 

фуксину, 3% розчином йоду, рентгенологічно. 

№5. Зубний наліт треба видалити за допомогою ватних турунд, 

змочених мікроцидом, 0,02% розчином фуроциліну або 0,02% розчином 

хлоргексидину. Для ефективнішого відділення нальоту (особливо 

пігментованого) від твредих тканин зуба треба використати протеолітичні 

ферменти (трипсин, хімотрипсин, террілітин). Попередньо їх треба 

розчинити у співвідношенні 1 мг ферменту на 1 мл розчину (0,25% розчину 

новокаїну, мікроциду, ізотонічному розчині натрію хлориду) і накласти у 

вигляді аплікації на оброблювані зуби на 15 хвилин (два риз міняючи через 

кожні 5 хвилин). Ефективним є видалення зубного нальоту із міжзубних 

проміжків за допомогою дентальних флосів, полосок та спеціальних 

йоржиків. 

№6. Хворому необхідно дати антисептичні полоскання. Потім – 

застосувати зубні щіточки та спеціальні торцеві щіточки, які вставляють у 

стоматологічний наконечник. Торцеві щітки із плоским зрізом 

використовують для очищення гладеньких і жувальних поверхонь зубів, 

конічної форми – для очищення міжзубних проміжків, ямок та фісур. Треба 

використовувати швидкість обертання щітки 5000-10000 обертів на хвилину. 
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Для підвищення ефективності очищення треба застосувати спеціальні 

образивні пасти «Nupro», «Detartrine». Після видалення зубних бляшок 

поверхню твердих тканин зуба треба полірувати спеціальними дисками, 

чашечками та щіточками з використанням поліруючих паст: «Полімент» 

(Владмива), «Proxyt» (Vivadent). Відполіровані поверхні треба обробити 

фоторлаком або ремінералізуючими розчинами (10% розчином кальцію 

глюконату, 1% розчином натрію фториду, ремодентом). 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 

1. Скласти план лікування хворого з зубним нальотом в ділянці 

16,15,14,13,12,11,21,22,23,24,25,26,46,45,44,43,42,41,31,32,33,34,35,36 зубів. 

2. Скласти план лікування хворого з наявністю зубних бляшок. Яку 

швидкість обертання щіточок за хвилину треба використовувати при 

застосуванні стоматологічного наконечника? 

3. Скласти план лікування хворого з наявністю щільного зубного каменю 

жовтого кольору з оральної поверхні в ділянці 45,44,43,42,41,31,32,33,34,35 

зубів. 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Алгоритм орієнтовної основи дії для формування практичних 

навичок при видаленні зубних відкладень у пацієнта 

№ Послідовність дій, компоненти 
Контроль правильного 

виконання 

1. Зрошення порожнини рота розчинами 

антисептиків 

Після зрошення 
ділянки ясен, з яких 
будуть видаляти зубні 
відкладення, мають 
охайний вид 

2. Ізоляція операційного поля ватними 

валиками 

Операційне поле 

виглядає сухим без 



 12 

ознак вологи зі слини 

3. Антисептична обробка операційного поля 3% 

розчином йоду 

Зубний камінь стає 
більш крихким і 
податливим, а 
фарбування зубних 
відкладень у темний 
колір дозволяє виявити 
їх у важкодоступних 
ділянках. 

4.  Спочатку за допомогою гачків, ватних 

тампонів, змочених розчинами антисептиків, 

порошком гідрокарбонату натрію, знімають 

м’які зубні відкладення 

Ясна мають чистий вид 

без нальоту 

5. Поверхню твердих тканин зубів (емаль, 

дентин, оголений цемент) полірують 

спеціальними дисками, чашечками та 

щіточками з використанням поліруючих паст 

(«Полімент» (Владмива), «Proxyt» (Vivadent), 

порошок фосфат цементу, тощо) 

Поверхня 
відполірованих 
твердих тканина має 
гладкий вигляд. 
Обов’язковий 
візуальний або 
інструментальний 
контроль. 

6. Відполіровані поверхні зубів обробляють 

фторвмісним лаком або ремінералізуючими 

розчинами (10% розчином кальцію 

глюконату, 1% розчином натрію фториду, 

ремодентом, тощо). 

Фторлак застигає, має 

вид коричневої плівки. 

7. Видалення зубного каменю 

інструментальним, хімічним, ультразвуковим 

методом з використанням розм’якшувальних 

камінь препаратами («Depuration solution», 

«Detatrol Ultra» тощо); апаратів 

«Ультрастом», «Ультрадент» 

Оброблені поверхні 

зубів мають 

гладенький вигляд 

8. Для запобігання повторних утворень зубних 

бляшок застосовують препарати фтору, 
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хлоргексидин, тімол, діацид тощо, гвоздичну 

олію. 

9. Дають рекомендації про раціональну та 

систематичну гігієну порожнини рота, 

збалансовану дієту, раціональний режим 

прийому їжі. 

Пацієнт має 

мотивований, 

узгоджувальний 

вигляд. 

10. Заповнення історії хвороби Правильне оформлення 
історії хвороби 
включає 
обгрунтування 
попереднього і 
остаточного діагнозу, 
план лікування, 
динаміку перебігу 
хвороби, ефективність 
лікування 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 

- стоматологічний пацієнт; 

- інструменти основного стоматологічного набору; 

- спеціальні образивні пасти «Nupro», «Detartrine»; 

- серповидні гачки, терпуги, кюретки, екскаватори, долотовидні 

інструменти для видалення зубних відкладень; 

- кюретки Грейсі; 

- спеціальні диски, чашечки та щіточки для полірування зубних 

поверхонь зубів; 

- поліруючі пасти: «Полімент» (Владлива), «Proxyt» (Vivaolent), 

порошок фосфат цементу, тощо; 

- фтормісний лак або ремінералізуючі розчини (10% розчин кальцію 

глюконату, 1% розчин натрію фториду, ремодент тощо); 

- засоби для запобігання повторних утворень зубних бляшок: 

препарати фтору, хлоргексидин, тімол, діацид, гвоздична олія; 
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- апарати: «Ультрастом», «Ультрадент». 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття за темою: „Зубний наліт та камінь. Виявлення, способи видалення. 

Проведення професійної гігієни” – Профілактика зубних відкладень. Гігієна 

ротової порожнини. 
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