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КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА І 
ЛІКУВАННЯ УРАЖЕНЬ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ НЕКАРІОЗНОГО 

ПОХОДЖЕННЯ (ЗАНЯТТЯ 2) 
(1 година) 

1. Актуальність теми: в структурі стоматологічної захворюваності 
найбільша частка належить карієсу та його ускладненням, однак ураження 
зубів некаріозного походження, що виникають після прорізування зубів, 
також зустрічаються досить часто. До уражень твердих тканин зубів, що 
виникають після прорізування зубів, належать зміна кольору зубів 
(дисколорити), гіперестезія, ерозія, некроз, клиноподібні дефекти, 
патологічна стертість, травми. Зміні кольору зубів буде присвячене окреме 
заняття. 

 
2. Навчальні цілі заняття. 
 
Рівень теоретичних знань: 

1. Знати причини виникнення і розвитку уражень твердих тканин зубів 
некаріозного походження. 

2. Засвоїти клінічні ознаки уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження. 

3. Знати принципи призначення лікування при ураженні зубів не 
каріозного походження. 

Рівень практичних навиків: 
1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію при діагностиці уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження. 

2. Оволодіти технікою використання стоматологічного обладнання при 
лікуванні уражень твердих тканин зубів некаріозного походження. 

3. Оволодіти технікою застосування стоматологічних матеріалів при 
лікуванні уражень твердих тканин зубів некаріозного походження. 

Рівень професійних вмінь: 
1. Вміти скласти план обстеження хворого з ураженнями твердих тканин 

зубів некаріозного походження. 
2. Вміти скласти план лікування хворого з ураженнями твердих тканин 

зубів некаріозного походження. 
3. Вміти коректно роз`яснити хворому причини виникнення і можливі 

способи лікування уражень твердих тканин зубів некаріозного походження. 
4. Вміти коректно роз`яснити хворому переваги і недоліки можливих 

способів лікування уражень твердих тканин зубів некаріозного походження. 
5. Вміти переконати хворого у сприятливих наслідках лікування. 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причинно-наслідкові зв’язки між 
виникненням уражень твердих тканин зубів некаріозного походження і 
загальним станом організму, наявністю фонових захворювань, можливих 
шкідливих впливів на виробництві. 
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3.Матеріали доаудиторної самостійної роботи 
3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення 
теми 

1. Знати етіологію та патогенез уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження. 
2. Вміти зібрати і оцінити дані анамнезу та результати клінічних досліджень 
для встановлення діагнозу уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження. 
3. Знати патоморфологічну характеристику уражень твердих тканин зубів 
некаріозного походження. 
4. Знати препарати для лікування уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження, механізм їхньої дії. 
5. Знати матеріали для лікування уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження, способи їх застосування. 
6. Вміти провести стандартні прийоми стоматологічного обстеження для 
діагностики і лікування уражень твердих тканин зубів некаріозного 
походження. 

3.2. Зміст теми заняття 
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Зміна кольору зубів 
Гіперестезія 

Ерозія 
Некроз 
Клиноподібний 
дефект 

І ступінь 

ІІ ступінь 

ІІІ ступінь 

Патологічна 
стертість 

І ступінь 

ІІ ступінь 

ІІІ ступінь 

Травми Забій 

Підвивих 

Вивих 

Перелом коронки Без оголення 
пульпи 
З оголенням 
пульпи 

кореня Горизонтальний 

Вертикальний  
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3.3. Список рекомендованої літератури: 

Основна 
1. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 
Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т1. – 400 с. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 
Несин А.Ф. Терапевтическая стоматология. Карієс. Пульпіт. Периодонтит. 
Ротовий сепсис. Т.2. – Киев: Медицина, 2010. - 544 с. 
3. 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. 
4. Ніколішин А.К., Ждан В.М., Борисенко А.В. та інші. Терапевтична 
стоматологія. – Т. 1. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – 302 с. 
5. Ковальов Є.В., Шундрик М.А., Марченко І.Я. Обстеження хворого і 
діагностика в одонтопатології в клініці терапевтичної стоматології.- Полтава, 
2004. – 164 с. 
6. Мороз К.А. Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів. 
Вінниця: Нова книга, 2012. – 120с. 
7. Ніколішин А.К. Терапевтична стоматологія. Підручник для 
стоматологічних факультетів. Вінниця: Нова книга, 2012. – 680 с. 
 

Додаткова 
1. Терапевтическая стоматология детского возраста /под ред. Хоменко Л.А. - 
Киев “Книга Плюс” -2007р. -816стр. 
2. Чижевський І.В., Моісейцева Л.О., Єрмакова І.Д. Терапевтична 
стоматологія дитячого віку (частина 1). – К., 2000, стр.13-20 
3. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. “Стоматология детского 
возраста”. – Москва “Медицина” - 2006г. – 639стр. 
4. Курякина Н.В., “Терапевтическая стоматология детского возраста”- Н. 
Новгород “НГМА”- 2001г.-744 стр. 
5. Камерон А., Уидмер Р. “Справочник по детской стамотологии ”. 
Москва- “МЕД пресс-информ” - 2003г. – 287 стр. 
6. Удовицька О.В., Спірідонова Т.М та ін. “Дитяча стоматологія”.- 
Київ “Здоров’я”- 2000р.-296 стр. 
7. Горбуленко В.Б. зі співавт. Зміна неорганічного кальцію і фосфору, рН 
середовища слини при гіперестезії твердих тканин зубів //Нове в 
стоматології, № 2 2003).  
8. Кузьміна Е.М. Підвищена чутливість зубів. //Москва, 2003 МГМСУ. 
9. Терапевтична стоматологія в тестових питаннях і ситуаційних задачах : 
навчальний посібник / Г. Ф. Білоклицька, Т. Д. Центіло, Т. О. Солнцева [та 
ін.] ; за ред. Г. Ф. Білоклицької. – К. : Грамота, 2011. – 231 с. : іл. 
 

Електронні джерела 
intranet.tdmu.edu.ua/.../4. 
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mediclab.com.ua/index.php?newsid=10862 
mediclab.com.ua/index.php?newsid=11416 
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hronicheskaya-ochagovaya-
odontogennaya-infektsiya.html?Itemid=1 
http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/shemy-lecheniya-
razlichnyh-form-periodontita.html?Itemid=76 
http://newstom.ru/estetiheskayrestavraciy/271/ 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/27903/%D0%A1%D0%B5%D0%BF
%D1%81%D0%B8%D1%81 
 
 

1.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 
літературою по темі заняття 

 
Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

1.Вивчити основні 
прояви і лікування 
гіперестезії твердих 
тканин зуба 

 
 
 
 
 

 

1.Назвіть фактори, що спричинюють 
виникнення підвищеної чутливості 
твердих тканин зуба (етіологічні 
чинники). 

2.Назвіть морфологічні, біохімічні 
зміни, що відбуваються у твердих 
тканинах зуба при гіперестезії. 

3. Опишіть клінічні прояви 
гіперестезії. 

4.Перерахуйте засоби для лікування 
підвищеної чутливості твердих 
тканин зубів. 
5. Вкажіть механізм дії основних 
препаратів для лікування гіперестезії 
твердих тканин зубів. 

 
 
 

2. Вивчити основні 
прояви і лікування 
ерозії твердих тканин 
зуба 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте причини виникнення 
ерозії твердих тканин зуба. 
2. Назвіть морфологічні, біохімічні 
зміни, що відбуваються у твердих 
тканинах зуба при ерозії твердих 
тканин зубів. 
2.Опишіть клінічні прояви ерозії 

твердих тканин зуба. 
3.Назвіть можливі варіанти 

лікування ерозії твердих тканин зуба. 
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3. Вивчити основні 
прояви і лікування 
некрозу твердих 
тканин зуба. 

 
 
 
 

 

1.Перерахуйте причини виникнення 
некрозу твердих тканин зуба. 
2. Назвіть морфологічні, біохімічні 
зміни, що відбуваються у твердих 
тканинах зуба при некрозі твердих 
тканин зубів. 
3.Опишіть клінічні прояви некрозу 

твердих тканин зуба. 
4.Назвіть можливі варіанти 

лікування некрозу твердих тканин 
зуба. 

 

4. Вивчити основні 
прояви і лікування 
патологічної стертості 
твердих тканин зуба. 

 

 1.Перерахуйте причини виникнення 
патологічної стертості твердих 
тканин зуба. 
2. Назвіть морфологічні, біохімічні 
зміни, що відбуваються у твердих 
тканинах зуба при патологічній 
стертості твердих тканин зубів. 
3.Опишіть клінічні прояви 

патологічної стертості твердих 
тканин зуба. 
4.Назвіть можливі варіанти 
лікування патологічної стертості 
твердих тканин зуба. 

 

5. Вивчити основні 
прояви і лікування 
клиноподібного 
дефекту. 

 1.Перерахуйте причини виникнення 
клиноподібного дефекту. 
2. Назвіть морфологічні, біохімічні 
зміни, що відбуваються у твердих 
тканинах зуба при клиноподібному 
дефекті. 
2.Опишіть клінічні прояви 

клиноподібного дефекту. 
3.Назвіть можливі варіанти 

лікування клиноподібного дефекту. 

 

6. Вивчити основні 
прояви і лікування 
травм зубів: 

Забою  
Підвивихів 
Вивихів 
Переломів коронки: 
 -без оголення 
 пульпи 

  -з оголенням пульпи 

1.Опишіть клінічні прояви травм 
зубів: 

Забою  
Підвивихів 
Вивихів 
Переломів коронки: 
 -без оголення 
 пульпи 

  -з оголенням пульпи 
Переломів кореня. 
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Переломів кореня 2.Назвіть можливі варіанти 
лікування травм зубів: 

Забою  
Підвивихів 
Вивихів 
Переломів коронки: 
 -без оголення пульпи 

  -з оголенням пульпи 
Переломів кореня 

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

1. Патологічне стирання твердих тканин 
зуба: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікув
ання. 

2. Клиноподібний 
дефект: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лік
ування. 

3. Ерозія твердих тканин 
зуба: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікув
ання. 

4. Некроз твердих тканин 
зуба: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікув
ання. 

5. Травматичні ушкодження: етіологія, клініка, діагностика, диференціаль
на діагностика, лікування. 

6. Гіперестезія твердих тканин 
зуба: етіологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікув
ання. 

 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 
 
1. Жінка 40 років звернулася зі скаргами на біль від холодного, солодкого в 
11, 21 зубах, наявність косметичного дефекту. Під час огляду: в 11, 21 на 
випуклій частині вестибулярної поверхні коронки зуба дефекти емалі 
овальної форми, з гладеньким, блискучим, щільним дном. В анамнезі: 
тиреотоксикоз. Який найбільш імовірний діагноз?  
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A. Ерозія твердих тканин зуба 
B. Клиноподібний дефект 
C. Поверхневий карієс 
D. Некроз емалі 
E. Недосконалий амелогенез 

2.У дівчини 17 років на вестибулярній поверхні різців нижньої та верхньої 
щелеп, молярів виявлені численні плями молочного кольору, симетрично  
розташовані, безболісні під час зондування. Який найбільш імовірний 
діагноз?  
A. Гіпоплазія емалі 
B. Початковий карієс 
C. Некроз емалі 
D. Ерозія емалі 
E. Флюороз 
 
3. Чоловік 37 років скаржиться на естетичний дефект у верхніх фронтальних 
зубах. Об'єктивно: на вестибулярних поверхнях 11, 12, 21, 22 неглибокі 
чашоподібні дефекти емалі овальної форми. Дно щільне, світле. Зондування 
та холодова проба безболісні. Який метод лікування є найбільш 
оптимальним?  
A. Пломбування 
B. Ремінералізуюча терапія 
C. Протезування 
D. Зішліфовування 
E. Лікування не потрібне 
 
4. Дівчина 18 років скаржиться на наявність білих плям на різцях верхньої 
щелепи. Об'єктивно: на вестибулярній поверхні 11 та 21 ближче до ріжучого 
краю визначаються дві симетричні плями неправильної форми. Який 
найбільш вірогідний діагноз?  
A. Системна гіпоплазія емалі 
B. Місцева гіпоплазія емалі 
C. Гострий початковий карієс 
D. Ерозія емалі 
E. Ендемічний флюороз 
 
5. Хвора 25 років скаржиться на косметичний дефект зубів. Об'єктивно: на 
всіх поверхнях коронок зубів численні плями коричневого кольору без 
дефекту емалі, з гладенькою поверхнею. Розчином метиленового синього 
плями не фарбуються. Який найбільш вірогідний діагноз?  
A. Флюороз 
B. Системна гіпоплазія емалі 

8 
 



  

C. Карієс в стадії плями 
D. Ерозія емалі 
E. Кислотний некроз емалі 
 

6. Пацієнт віком 16 років скаржиться на косметичні дефекти у вигляді білих 
плям в ділянці верхніх фронтальних зубів, які з'явилися давно і з часом не 
змінювали свою форму. Об'єктивно: білі плями біля різальних країв на 
присінкових (вестибулярних) поверхнях 11, 12, 21, 22 зубів, а також на 
присінкових і жувальних поверхнях 16, 26, 36, 46 зубів. Під час зондування 
поверхня плям гладенька, безболісна, реакція на холод відсутня. Плями не за-
барвлюються 2% розчином метиленового синього. Назвіть найбільш імовірний 
діагноз: 

А. Системна гіпоплазія емалі  
В. Місцева гіпоплазія емалі  
С. Гострий початковий карієс  
D. Флюороз, плямиста форма  
Е. Ерозія твердих тканин зубів. 

 
7. Під час проведення санаційних заходів у студентки віком 18 років на 

присінковій поверхні нижче екватора 24 зуба виявлена крейдяного кольору 
блискуча пляма. Скарг пацієнтка не пред'являє. У місцевості, звідки вона родом, 
уміст фтору в питній воді становить 1,1 мг/л. Який найбільш імовірний діагноз: 

А. Гострий поверхневий карієс  
В. Системна гіпоплазія емалі  
С. Місцева гіпоплазія емалі  
D. Ендемічний флюороз  
Е. Гострий початковий карієс? 

 
8. Жінка звернулась у клініку зі скаргами на біль від температурних і хімічних 

подразників у зубах верхньої та нижньої щелеп. Об'єктивно: на присінковій 
поверхні 14, 15, 24, 25, 31, 32, 41, 42 зубів у пришийковій ділянці виявлені 
дефекти твердих тканин. Вони утворені двома майже горизонтальними 
поверхнями, які сходяться під кутом у межах середньої третини дентину. їх 
стінки гладенькі, вкриті щільним дентином. Який імовірний діагноз: 

А. Клиноподібні дефекти  
В. Хронічний середній карієс  
С. Ерозія емалі 
D. Хронічний початковий карієс  
Е. Патологічне стирання твердих тканин зубів? 
 
9. 35. Хворий віком 40 років, працівник хімічного виробництва, скаржиться на 

появу відчуття оскомини, біль від температурних і хімічних подразників. 
Об'єктивно: на присінковій поверхні та різальному краї фронтальних зубів 
дефекти емалі з фестончастими краями, крейдяного кольору. Який діагноз у 
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хворого: 
А. Гострий поверхневий карієс  
В. Кислотний некроз емалі  
С. Гіпоплазія емалі (ерозивна форма) 
D. Флюороз (ерозивна форма)  
Е. Гострий середній карієс? 

 
10.. Чоловік віком 28 років скаржиться на біль у ділянці верхніх фронтальних 

зубів, який виникає під час уживання холодної їжі. Біль з'явився 1,5 міс тому 
після травми. Об'єктивно: у 21 зубі відсутній кут різального краю, дентин 
оголений, щільний під час зондування. Реакція на холод позитивна, 
короткочасна, ЕОД — 7 мкА. Який з пломбувальних матеріалів доцільно обрати 
для лікування в даній клінічній ситуації: 

А. Склоіономерний цемент 
В. Компомер 
С. Макронаповнений композит 
D. Силікатний цемент 
Е. Мікрогібридний композит? 

 
В. Задачі для самоконтролю: 

 №1. Хворий віком 47 років, працівник хімічного виробництва, звернувся зі 
скаргами на біль у зубах від хімічних і температурних подразників. Об'єктивно: 
на присінковій поверхні верхніх фронтальних зубів емаль матова, з плямами 
крейдяного кольору. Також виявлені дефекти з відколотою емаллю та оголеним 
темним дентином. Установіть діагноз. 
 

 №2. Пацієнт віком 40 років скаржиться на наявність косметичних дефектів 
фронтальних зубів верхньої щелепи. Після обстеження встановлений діагноз: 
клиноподібні дефекти 11, 12, 13, 21, 22, 23 зубів. Застосування якого 
пломбувального матеріалу є оптимальним у даному випадку? 
 
 №3. Жінка віком 41 рік скаржиться на дефекти твердих тканин цент-
ральних і бічних різців верхньої щелепи, які її суб’єктивно не турбують. Дефекти 
з’явилися близько року тому і збільшуються з часом. Об’єктивно: на 
пристінковій поверхні 12, 11, 21, 22 зубів виявлені дефекти твердих тканин 
округлої форми в межах емалі. Дно дефектів гладеньке, блискуче, тверде під час 
зондування. Проживає в місцевості, де вміст фтору в питній воді становить 0,7 
мг/л. Яка найбільш доцільна тактика лікування? 
 
 №4. Хворий віком 20 років звернувся до стоматолога з метою санації. 
Об’єктивно: на пристінковій поверхні 11 і 12 зубів виявлено кілька крейдяного 
кольору плям овальної форми розмірами 2x3 мм, під час зондування їх поверхня 
шорстка. Який тест буде найінформативнішим у проведенні диференіціальної 
діагностики даного захворювання? 
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 №5. Дівчина віком 18 років звернулася до стоматолога зі скаргами на 
наявність численних плям темно-коричневого кольору на зубах верхньої та 
нижньої щелеп. Народилась і до 10 років проживала в місцевості, де вміст фтору 
в питній воді становив 2,2 мг/л. Що могло запобігти розвитку патології твердих 
тканин? 
 

Еталони рішення задач 
 №1. Некроз твердих тканин зуба. Оскільки пацієнт працює на 
хімічному підприємстві, має місце шкідливий вплив на організм у цілому і на 
тверді тканини зубів зокрема. При об'єктивному дослідженні виявлені 
дефекти емалі з нерівними сколотими краями, з матовими і крейдяними 
плямами, що характерно для некротичного ураження твердих тканин зубів 
під дією токсичних речовин.  
 
 №2. Оскільки основна скарга пацієнта – косметичний дефект фронтальних 
зубів, то стоматолог має у першу чергу вирішити саме цю проблему. Найкращі 
косметичні властивості мають композитні матеріали світлового твердіння 
(мікрогібридні), а також компомери. 
 
 №3. Враховуючи вік пацієнтки та умови проживання найбільш 
раціональним у даному випадку буде препарування дефектів з наступним їх 
пломбуванням композитним матеріалом світлового твердіння  або 
компомером. 
 
 №4. Для проведення диференційної діагностики найбільш 
інформативним буде тест вітального забарвлення твердих тканин зубів 1% 
водним розчином метиленового синього. Диференційну діагностику будемо 
проводити між ерозією твердих тканин зуба і початковим карієсом. У разі 
початкового карієсу тканини будуть забарвлюватися.  
 
 №5. Окрім заходів загальної соціальної профілактики виникнення 
флюорозу потрібно було призначити низку заходів індивідуальної 
профілактики. Зокрема, введення до раціону морепродуктів, а за відсутності 
такої можливості - призначення препаратів кальцію і фосфору. 
 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
1. Призначити засоби для зменшення підвищеної чутливості зубів у 

чоловіка 45-ти років. 
2. Скласти план лікування ерозії 23 зуба у пацієнтки 34-х років, технічної 

співробітниці атомної електростанції. 
3. Скласти план лікування некрозу твердих тканин зубів у працівника 

хімічного підприємства. 
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4. Скласти план лікування клиноподібних дефектів 13, 12, 11, 21, 22, 23 
зубів у жінки 28-ми років; супутнє захворювання – дифузний зоб 2-го 
ступеню. 

5. Скласти план лікування перелому коронки з оголенням пульпи 22 зуба 
у чоловіка 34-х років, який стався 26 годин тому (послизнувся і впав у 
підземному переході). 
 
4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями (студент заповнює самостійно, вибудовуючи 
логічний ряд за допомогою  стрілок; бланки додаються) 

Алгоритм орієнтовної основи дій при діагностиці уражень твердих 
тканин зубів некаріозного походження, що виникли після прорізування 

зубів 
Скарги  Скарг немає 
   Наявність косметичного дефекту 
   Незвичний вигляд зубів 

Підвищена чутливість зубів до хімічних і термічних 
подразників 

   Біль при чищенні зубів 
   Біль та наявність відколу зубу  
 
Анамнез  Наявність загальних фонових захворювань 
   Наявність професійних шкідливих впливів 
   Наявність системного ураження пародонту  
   Травма  
   Спадковість 
 
Об’єктивне обстеження Огляд  Блюдцеподібний дефект  

Дефекти з нерівними краями 
Дефект у вигляді двох рівних 
площин, що сходяться під 
кутом 
Відломи частини коронки 
Оголена пульпа 

Зондування  Поверхня гладенька 
   Поверхня шорстка 
   Крихка емаль 

Болісна пульпа, що легко 
кровоточить 

    
Термометрія Безболісна  
   Чутлива 
   Болісна  
Перкусія  Безболісна  
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   Чутлива 
   Болісна  
Пальпація  Рухомість фрагментів коронки 
  

Додаткові методи дослідження Вітальне забарвлення емалі 
 Зафарбовується 
Не зафарбовується 

Рентгенографія  порушення 
 цілісності зуба 

ЕОД    2-10 мА 
    10-100 мА 
    Більше 100 мА 

          Р-ція відсутня 
 
Консультація і обстеження у лікарів інших спеціальностей (терапевта, 
ендокринолога, гастроентеролога та ін.) 
 
Лабораторні методи обстеження 
 
Диференційна діагностика  
 
Заключний діагноз 

 

Гіперестезія  Ерозія Некроз     
Патологічна стертість  І, ІІ, ІІІ ст.  Клиноподібний дефект  І, ІІ, ІІІ ст.. 
Травма  Забій            Підвивих 
     Вивих       
     Перелом кореня (вертикальний, горизонтальний) 
     Коронки (з оголенням пульпи, без оголення)  

 

Алгоритм орієнтовної основи дій при лікуванні уражень твердих тканин 
зубів не каріозного походження, що виникли після прорізування зубів 

 
Гіперестезія  Ерозія Некроз     
Патологічна стертість  І, ІІ, ІІІ ст.  Клиноподібний дефект  І, ІІ, ІІІ ст.. 
Травма  Забій            Підвивих 
     Вивих       
     Перелом кореня (вертикальний, горизонтальний) 
     Коронки (з оголенням пульпи, без оголення)  
 
Лікування   Загальне    Дієтотерапія 
        Препарати кальцію, фтору і фосфору 

   Вітамінотерапія 
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        Дезінтоксикаційна терапія 
      
   Місцеве    Ремінералізивна терапія 
        Препарування з наступним пломбуванням 
       -композитними матеріалами 
       - склоіономірним цементом 
        Тимчасове шинування 

Ендодонтичне лікування з наступною прямою 
чи непрямою реставрацією 

       Видалення зуба 
 

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

- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- прицільні рентгенограми, ортопантомограми; 
- апарат електроодонтодіагностики; 
- шкала кольорів “Vita”. 
 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 

заняття за темою: „Некаріозні ураження твердих тканин зубів (заняття 2)” 
– Шляхи покращення фізичних і естетичних властивостей зубів, 
реставрованих після травми; 
– Терапевтичні методи у комплексному лікуванні патологічної 

стертості зубів.  
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