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ТЕМА: „Клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування 
початкового карієсу. Ремінералізуюча терапія. Види. Механізм дії.” 

 (1 година) 
1. Актуальність теми:  
 Карієс є найпоширенішим захворюванням людини, на нього страждає до 

92-98% населення України. Особливо увагу спеціалістів привертає рання стадія 
розвитку каріозного процесу – початковий карієс. Своєчасне лікування на цій 
стадії сприяє відновленню втрати мінеральних речовин у емалі та може 
запобігти утворенню каріозної порожнини. 

2. Навчальні цілі заняття. 
Рівень теоретичних знань: 

1. Знати механізм кислотного розчинення емалі; 
2. Знати патологічну анатомію вогнища підповерхневої демінералізації емалі; 
3. Засвоїти механізм ремінералізації крейдоподібної плями; 
4. Знати речовини, які застосовуються для ремінералізуючої терапії; 
5. Засвоїти основні принципи ремінералізуючої терапії. 

Рівень практичних навиків: 
1. Оволодіти технікою виконання вітального забарвлення крейдоподібних 
плям емалі. 
2. Оволодіти технікою виконання трансілюмінації тканин зуба. 
3. Оволодіти методикою проведення ремінералізуючої терапії. 
 Рівень професійних вмінь: 
1. Вміти діагностувати вогнища демінералізації емалі.  
2. Вміти проводити диференційну діагностику початкового карієсу.  
3. Вміти скласти план лікування початкового карієсу. 

Творчий рівень: Вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між 
розбалансуванням процесів ре- й де мінералізації та мінералізуючим 
потенціалом слини, характером харчування, загальним станом організму. 

 3.Матеріали доаудиторної самостійної роботи 
3.1.Базові знання, навики, вміння необхідні для вивчення теми 

1. Знати будову та розвиток емалі зуба; 
2. Знати хімічний склад емалі; 
3. Знати органічні утворення емалі: емалеві пластинки, пучки та веретена; 
4. Знати органічні оболонки емалі: пелікула та кутикула; 
5.Вміти застосовувати основний стоматологічний інструментарій та 
матеріали, користуватися стоматологічним обладнанням у терапевтичній 
стоматології при діагностиці та лікуванні початкового карієсу. 

3.2. Зміст теми заняття 
Структурно-логічна схема змісту теми заняття. 
Умовні позначки до структурно-логічної схеми: 
 

- пригнічувальна дія; 
-  
- сприятливий результат; 
-  
- негативний результат. 
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та професійна)  
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загальна терапія 
(препарати кальцію, 
мікроелементи, вітаміни, 
гіперсаліванти, адаптогени, 
обмеження вуглеводів в їжі 

ремінералізуюча терапія 
(10 % розчин кальцію 
глюконату та 1-2 % розчин  
натрію фториду; ремодент, 
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лаки, гелі, еліксири) 
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буферні сис-
теми слини 

↑ рН мінерали ↓ рН 

відновлення 
втрати 
мінеральних 
речовин у 
вогнищі 
демінералізації 
емалі 

часткове відновлення 
втрати мінеральних 
речовин та накопиче-
ння пігментів (їжі, 
табака, пігментоут-
ворюючих мікроор-
ганізмів) у вогнищі 
демінералізації емалі 

РЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ ДЕМІНЕРАЛІЗАЦІЯ 

утворення крейдоподібної 
плями (macula cariosa) 

хронічний початковий карієс 

утворення 
каріозної 
порожнини 
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Принцип ремінералізуючої терапії полягає у відновленні мінеральних 
елементів, втрачених емаллю у період попередньої часткової каріозної 
демінералізації. Головною умовою для проведення такого лікування є 
збереження органічного (білкового) матриксу емалі.  

Засоби екзогенної профілактики та лікування гострого 
початкового карієсу: 

1. Засоби, які зменшують дефіцит живлення зростаючого кристалу 
гідроксоапатиту: 
а). Препарати кальцію (кальцію глюконат, гліцерофосфат, кальцію хлорид, 
кальцію фосфат, кальцію монофосфат); 
б). Препарати фосфору (натрієва сіль гексофосфорної кислоти, 
монофторфосфат); 
в). Комплексні ремінералізуючі розчини „Ремодент” (кальцій, фосфор, 
магній, калій, натрій, хлор, органічні речовини, марганець, залізо, цинк, 
мідь та інші мікроелементи), „Профокар”(мікро- та мікроелементи, іони 
кальцію, фосфору, фтору і стабілізатор, що перешкоджає утворенню 
кальцію фториду), „Сунамол-Лдз”(кальцій, 27 мікроелементів, вітамін Д3-
20 МО/мл ). 

2. Засоби, які утримують іони – здатні ізоморфно включатися до 
складу апатиту (ізоморфне заміщення – заміщення іона подібним йому 
іоном: замість Сa+2 – Сa+2, Mg+2, Sr+2, Ba+2, замість РО43- – РО43-, СО32-; 
замість ОН- – ОН-, Р+5, Cl-). Препарати фтору (натрію фторид, олова фторид, 
амінофториди). 

3. Мінералізатори (препарати фтору, гідроксил – іон). 
4. Речовини, що впливають на кінетику мінералізації (молібден, 

алюміній). 
Оскільки основними складовими структури гідроксоапатитів емалі є 

іони кальцію, фосфору та фтору, саме ці іони звичайно застосовують у 
якості ремінералізуючих засобів для відновлення та закріплення 
кристалічної решітки емалі. Механізм ремінералізуючої терапії полягає у 
наступному: іони кальцію, фосфору та фтору, які уводять за допомогою 
аплікацій або електрофорезу (що є ефективніше) внаслідок підвищеної 
проникності емалі у вогнищі демінералізації, дифундують в емаль та 
сорбуються в органічному матриксі. При цьому вони утворюють аморфну 
кристалічну речовину, або заміщують вільні місця у кристалах 
гідроксоапатитів емалі, які ще не зруйновані. Проникнення ззовні у різні 
шари емалі мінеральних іонів та осідання в її поверхневому шарі поступово 
призводить до нормалізації проникності емалі в результаті новоутворення 
кристалів гідроксоапатиту. Для відновлення кристалів гідроксоапатиту 
емалі в якості джерела іонів кальцію застосовують 10 % розчин кальцію 
глюконату, кальцію гліцерофосфат, кальцію гідроксид, кальцію фосфат. 
Традиційно застосування препаратів кальцію поєднують з препаратами 
фтору. Відомо, що фтор при безпосередній дії на емаль сприяє підвищенню 
її резистентності шляхом формування фторапатитів (при концентрації 0,001 
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– 0,1 %) в структурі емалі, що характеризуються високою стабільністю, та 
кальцію фториду (при концентрації 0,1 – 6 %) на поверхні, що зменшує її 
проникність. Таким чином, фтористі сполуки зменшують демінералізацію, 
посилюють ремінералізацію навіть при низьких концентраціях, 
сповільнюючи чи запобігаючи повній мінеральній втраті. Як правило, 
частіше використовують 2 % натрію фторид. Місцева дія фторидів на зуби 
забезпечується шляхом аплікацій, полоскання, нанесення на поверхню зубів 
лаків, гелів, чищення зубів фторовмісними зубними пастами.  

Завдяки своїй дешевизні та простоті застосування зараз ще й досі 
широко використовують фторлак. Препарат створений на основі природних 
смол із додаванням до них препаратів фтору, іони якого здатні протягом 
доби проникати в емаль зубів в умовах вологого середовища порожнини 
рота. До складу фторлаку входять хлорид натрію, бальзам піхтовий, шелак, 
хлороформ та спирт етиловий. Рекомендують трьохразове вкриття лаком з 
інтервалом 1-3 дня. Зараз багато фірм виробляють різні за назвою та 
складом фтористі лаки: Fluorprotector („Vivadent”) - містить 0,1 % NaF, 
Fluorophat („Promedica”), Biofluorid 12 („VOCO”) - містить 6 % CaF2, 6 % 
NaF, Fluraman („VOCO”) - містить фторид аммонію, Aqua Fluor („Werner & 
Delm”), Vernident („VOCO”), Fluoridin („VOCO”) - містить CaF2, NaF, 
Biflujen („Gendental”), Duraphat („Colgate”) - містить 2,26 % NaF.  

Окрім фторлаків застосовують фторвмісні гелі. Гель завдяки своїй 
в’язкій консистенції краще утримує фториди на поверхні зуба. Крім того, 
гелі можна наносити, використовуючи стандартні або індивідуальні каппи, 
одночасно на всі зуби за одну процедуру, що значно скорочує час її 
проведен. Зараз є багато різних за назвою та складом гелів: Fluocal Gel 
(“Septodont”), Controcar („Lege Artis”), Pro-Fluorid Gel (“VOCO”), Fluoridin 
Gel N 5 (“VOCO”), Fluor-Gel (“Blend-a-med”), Oral B Fluor-gel (“Cooper”), 
Elmex-gele (“Wypert”), Fluorid Gel („Densplay”), Fluomex („Cheme”), 
Белагель Са/P, F («ВладМиВа», Росія) та інші. 
Також широко використовують фторвмісні розчини для полоскання: Pro-
Fluorid M („VOCO”), Fluortex, Elmex Fluid („Wybert”), Meridol („Wybert”), 
Colgate total active („Colgate”), Fluocal Solute („Septodont”). 
 

3.3. Список рекомендованої літератури: 
Основна 

1. 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. 
2. Терапевтична стоматологія. М.Ф.Данилевський, А.В.Борисенко,   А.М. 
Політун, Л.Ф.Сідельнікова, О.Ф.Несин. – К.: Здоров’я, 2004. – Т2. – 400 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. 
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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. Борисенко А. В. Кариес зубов. – К.: Книга плюс,-
2000.- 344 с.  
6. Борисенко А. В. Секреты лечения кариеса зубов. – М.: Книга плюс,-
2003.- 544 с.  

Додаткова:  
1. Боровский Е. В., Леонтьев В. К. Биология полости рта.- М.: 
Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2001.-304 с. 
2. Кнаппвост А. О роли системного и локального фторирования в 
профилактике кариеса. Метод глубокого фторирования // Новое в 
стоматологии.- 2004. - № 1. – с.39 – 42. 
3. Лукиных Л.М., Гажва С. И., Казарина Л. Н.  Кариес зубов. - Нижний 
Новгород, 1996. - 127 с. 
4. Пахомов Г.Н. Первичная профилактика в стоматологии. – М.: 
Медицина, 1982, –с.169-178. 

Електронні джерела: 
http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-
_klinika_diagnostika_i_lechenie_nachalnogo_kariesa.html 
http://www.32zubika.ru/nachalnyj-karies-37.html 
http://www.ruzanadent.ru/karies-v-stadii-pjatna.html 
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=360 
 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з 
літературою по темі заняття 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 
Вивчити: 

1. Механізм утворення 
вогнища 

підповерхневої 
демінералізації емалі. 

Складіть схему розвитку вогнища 
підповерхневої демінералізації емалі  

2. Клініку гострого та 
хронічного 

початкового карієсу. 

Назвіть основні клінічні ознаки вогнищ 
демінералізації при гострому та 
хронічному початковому карієсі 

 
 

 

3.Діагностику та диф. 
діагностику гострого 

та хронічного 
початкового карієсу. 

Перелічіть основні захворювання, з 
якими слід проводити диф. діагностику 

гострого та хронічного початкового 
карієсу, назвіть основні диференційні 

ознаки. 

 

4.Медикаментозні 
засоби для 

ремінералізуючої 

Випишіть назви препаратів, які 
використовуються для 

ремінералізуючої терапії  
 

http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-_klinika_diagnostika_i_lechenie_nachalnogo_kariesa.html
http://www.dentaworld.ru/articles/nachalnyy_karies_-_klinika_diagnostika_i_lechenie_nachalnogo_kariesa.html
http://www.32zubika.ru/nachalnyj-karies-37.html
http://www.ruzanadent.ru/karies-v-stadii-pjatna.html
http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=360
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терапії 
5.Лікування гострого 

та хронічного 
початкового карієсу. 

Назвіть етапи лікування при гострому 
та хронічному початковому карієсі 

 
 

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

1. Яке ураження твердих тканин зубів є характерним для 
початкового карієсу? 
Відповідь: для початкового карієсу (caries incipiens) або карієсу у стадії 
плями (macula cariosa) є характерним виникнення на поверхні та у товщі 
ділянки емалі демінералізації, причому емалево-дентинне з’єднання не 
порушено та немає виникнення дефекту твердих тканин зуба. 

2. Перелічіть основні скарги у хворих на гострий початковий карієс. 
Відповідь: Пацієнти відмічають наявність крейдоподібної плями, рідше – 
появу незначної чутливості, відчуття оскоми від різноманітних подразників, 
переважно хімічних (кисле та солодке). 

3. Із чим пов’язано виникнення крейдоподібної плями при гострому 
початковому карієсі? 
Відповідь: Виникнення плям пов’язано із порушенням мінерального складу 
емалі, дисмінералізацією та демінералізацією у підповерхневих шарах 
емалі. Процес клінічно розпочинається із втратою емаллю свого 
природного блиску, який є характерним для інтактної емалі. На обмеженій 
ділянці емаль набуває крейдоподібного відтінку. 

4. Із чим пов’язана пігментація плями при хронічному початковому 
карієсі? 
Відповідь: Коричневий відтінок обумовлений проникненням у 
демінералізовану ділянку емалі пігментів (їжі, табака, пігментоутворюючої 
мікрофлори). 

5. Перелічіть основні скарги у хворих на хронічний початковий 
карієс. 
Відповідь: Хронічний початковий карієс характеризується практично 
повною відсутністю відчуттів. Скарги пацієнтів зводяться до появи на зубах 
жовтих або коричневих плям, які є безболісними при зондуванні. 

6. Яка паталого-гістологічна картина початкового карієсу? 
Відповідь: Патоморфологічні зміни при початковому карієсі 
характеризуються наявністю кількох зон: 1.поверхнева зона – досить довго 
ця ділянка емалі залишається добре мінералізованою та щільною, але із 
прогресуванням процесу у ній може відбутися повна дезінтеграція; 
2.підповерхнева зона - втрата мінералів у цій зони відбувається у 
найбільшій мірі; 3.тіло ураження – центральна зона; 4.проміжна зона – 
характерно зменшення твердості емалі внаслідок часткового розчинення 
мінералів; 5.внутрішня зона – зона блискучої емалі, характеризується 
гіпермінералізацією із зникненням у ній структурних елементів. Практично 
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всі ці зони відмічають, що найбільш демінералізованою є підповерхнева 
зона ураження, яку вкриває досить мінералізований поверхневий шар емалі. 

7. Чим обумовлене підповерхневе розташування ділянки 
демінералізації та досить виражений рівень мінералізації поверхневого 
шару у крейдоподібній плямі? 
Відповідь: виражений рівень мінералізації поверхневого шару у 
крейдоподібній плямі обумовлений процесами поверхневої ремінералізації 
каріозного вогнища мінеральними складниками ротової рідини.  

8. Які методи використовують для діагностики гострого початкового 
карієсу? 

Відповідь: для діагностики гострого початкового карієсу 
використовують кольорові реакції із різними фарбниками, які базуються на 
здатності проникати у вогнище демінералізованої емалі та зафарбовувати її, 
причому інтактна емаль не зафарбовується. З цією метою використовують 2 
% водний розчин метиленового синього, 0,1 % водний розчин метиленового 
червоного, кармін, конгорот, тропеолін.  

9. З якими захворюваннями слід проводити диференційну 
діагностику гострого початкового карієсу? 

Відповідь: диференційну діагностику гострого початкового карієсу 
слід проводити із захворюваннями, для яких характерно утворення білих 
плям на поверхні емалі – плямиста форма гіпоплазії та флюорозу. При 
цьому диференціальними ознаками при карієсі є фарбування органічними 
барвниками на відміну від уражень некаріозного походження, які не 
забарвлюються, а також – час виникнення - після прорізування зуба та 
ураження карієслабільних зон.  

10.Які препарати використовують для ремінералізуючої терапії 
гострого початкового карієсу за методикою Леуса - Боровского? 

Відповідь: для ремінералізуючої терапії гострого початкового 
карієсу гострого початкового карієсу застосовують у першу чергу 
препарати кальцію (10 % розчин кальцію глюконату) – 5-6 аплікацій або 
процедур електрофорезу та після цього – препарати фтору – 1-2 % розчин 
натрію фториду (5-6 процедур). 

 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 

Тест ове завдання №1. Пацієнт 18 років скаржиться на чутливість 
до солодкого і кислого у 11, 12, 21, 22 зубах. При огляді у пришийкових 
ділянках на вестибулярній поверхні виявлені білі плями з нечіткими 
краями. Який з методів обстеження найбільш точно підтвердить діагноз? 
 А. вітальне забарвлення. 
 В. рентгенографія. 
 С. зондування. 
 Д. термометрія. 
 Е. перкусія. 
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Відповідь: А. 
Тест ове завдання №2. Пацієнтка 20 років звернулася зі скаргами на 

чутливість 32 зуба до кислого та солодкого, яка відразу зникає при усуненні 
подразника, скарги зявилися 2 тижні тому. При огляді на вестибулярній 
поверхні у пришийковій ділянці  32 зуба виявлено білу пляму з нечіткими 
краями розмірами 2-3 мм; пляма забарвлюється розчином метиленового 
синього. Який діагноз є відповідним даній клінічній картині? 
. А. флюороз. 
 В. гіпоплазія. 
 С. гострий початковий карієс. 
 Д. хронічний початковий карієс. 
 Е. хронічний фіброзний пульпіт. 
Відповідь: С. 

Тест ове завдання №3. Пацієнтка 19 років скаржиться на наявність 
на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці верхніх різців білих плям 
з нечіткими краями, розмірами 2-3 мм, які забарвлюються розчином 
метиленового синього. Плями з’явилися кілька тижнів тому. Концентрація 
фтору у воді 1,0 мг/л. 
Яка тактика лікування? 
 А. препарування та пломбування. 
 В. сріблення. 
 С. спостереження. 
 Д. ремінералізуюча терапія. 
 Е. зашліфовування. 
Відповідь: Д. 

 
Тест ове завдання №4. Диференційна діагностика гострого 

початкового карієсу та некаріозних уражень зубів. 
 

№ 
п/п Діагностична ознака 

Гострий 
початковий 

карієс 

Гіпоплазія 
емалі Флюороз 

1. Біла пляма на поверхні емалі + + + 

2. Виникнення з моменту прорізування 
зуба _ + + 

3. 
Ураження карієсімунних зон (різаль-
ний край, горбики жувальних зубів, 
екватор), вестибулярних та язикових 

поверхонь 

_ + + 

4. Ураження фісур, сліпих ямок, 
контактних та пришийкових поверхонь + _ _ 

5. Підвищена концентрація фтору у 
місцевості (вода, грунт) _ _ + 

6. Забарвлення 2 % розчином 
метиленового синього + _ _ 
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В. Задачи для самоконтролю: 
 

Задача №1.  Під час профілактичного огляду у пацієнтки 18 
років після видалення зубного нальоту на вестибулярній поверхні у 
пришийковій ділянці 12 та 22 зубів виявлено крейдоподібні плями. З 
анамнезу відомо, що плями зявилися на зубах після їх прорізування. Які 
морфологічні зміни є характерними для цього захворювання? 

Відповідь: під поверхнева демінералізація емалі. 
Задача №2. При обстеженні порожнини рота 19-річної дівчини 

було виявлено на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 31 та 41 
зубів білі плями, які пацієнтка помітила близько 2 місяців тому, з того часу 
розміри плям дещо збільшилися. Поставте діагноз. 

Відповідь: гострий початковий карієс. 
Задача №3. Пацієнт 22 роки звернувся із скаргами на косметичний 

недолік 11 зубуі, який помітив тиждень тому. При огляді на вестибулярній 
поверхні у пришийковій ділянці 22 зуба виявлено білу пляму з нечіткими 
краями, яка ніби збільшується при висушуванні струменем повітря, 
розмірами 2-3 мм. Поставте попередній діагноз. Який метод дослідження є 
необхідним для постановки остаточного діагнозу? 

Відповідь: Попередній діагноз – гострий початковий карієс 11 зуба, 
для постановки остаточного діагнозу необхідно провести вітальне 
забарвлення метиленовим синім. 

Задача №4. При обстеженні порожнини рота 22-річної дівчини було 
виявлено на вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 44 зуба темну 
пляму, яку пацієнтка помітила близько 2 років тому, з того часу розміри 
плям не змінилися, зуб не турбує. Температурні проби та перкусія 
негативні. Поставте діагноз. Визначте план лікування. 

Відповідь: діагноз - хронічний початковий карієс 44 зуба; план 
лікування – покриття фтористим лаком, рекомендації по гігієні порожнини 
рота, спостереження та повторний огляд через 6 місяців. 

Задача №5.У пацієнтки 23 років під час огляду виявлені 
крейдоподібні плями у пришийкових ділянках на вестибулярних поверхнях 
11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 зубів виявлені білі плями, які 
забарвлюються метиленовим синім, інтенсивність забарвлення 7-8 балів. 
Індекс КПВ 14. Стан гігієни порожнини рота дуже поганий. Поставте 
діагноз визначте тактику лікування. 

Відповідь: гострий початковий карієс 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 
41, 42, 43 зубів; план лікування – ремінералізуюча терапія (електрофорез 10 
% розчину кальцію глюконату 5 процедур – з катоду та 2 % розчину 
фториду натрію 5 процедур – з аноду), навчання гігієні порожнини рота з 
використанням таблеток еритрозину для контролю, рекомендації по гігієні 
порожнини рота, призначення всередину препарату кальцію третього 
покоління (Сунамол-Лдз, Кальцій-Д3 – Нікомед, Кальцемін), 
спостереження та повторний огляд через 1 та 6 місяців. 
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4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 
 

4.1 Перелік навчальних практичних завдань 
 1. Провести диференціальну діагностику крейдоподібних плям 
емалі при гострому початковому карієсі та не каріозних ураженнях 
(гіпоплазія та флюороз). 
 2. Скласти план лікування гострого початкового карієсу верхніх 
різців у 19-річної пацієнтки. 
 3. Складіть дієту для профілактики карієсу. 
 
4.2 Професійний алгоритм для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 
 

Завдання  Вказівки Примітки 
Провести 
діагностику 
крейдоподібної 
плями 
 
 

Провести професійну 
гігієну порожнини рота. 
Ізолювати зубні ряди 
ватними валиками. 
Висушити струменем 
повітря поверхню емалі. 

При висушуванні 
каріозна біла пляма 
має матовий відтінок 
та ніби збільшується 
у розмірах. 
 

Провести 
вітальне 
забарвлення 
білої плями та 
оцінити ступінь 
демінералізації 
 
 
 

На ізольовану від слини та 
висушену поверхню емалі 
наносять віджатою ватною 
кулькою органічний 
барвник та оцінюють 
ступінь забарвлення за 10-
бальною стандартною 
шкалою інтенсивність 
забарвлення у балах. 

При вітальному 
забарвленні здатність 
поглинати барвник 
має тільки 
демінералізована 
ділянка емалі, 
інтактна емаль не 
забарвлюється. 
 

Провести 
диференціальну 
діагностику 
гострого 
початкового 
карієсу із 
білими плямами 
некаріозного 
походження 
 
 
 

На ізольовану від слини та 
висушену поверхню емалі 
наносять віджатою ватною 
кулькою органічний 
барвник та оцінюють 
здатність білої плями 
поглинати барвник 
 
 
 
 
 

Білі плями не 
каріозного поход-
ження не мають 
здатності забарвлю-
ватись органічними 
барвниками, на відмі-
ну від крейдоподіб-
ної плями при гост-
рому початковому 
карієсі, яка має здат-
ність поглинати 
барвник. 
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Скласти схему 
ремінералізуючо
ї терапії при 
гострому 
початковому 
карієсі 
 

У першу чергу, 
лектрофорез 10 % розчину 
кальцію глюконату (5-6 
сеансів), потім 
електрофорез 2 % розчину 
натрію фториду (5 – 6 
сеансів). 

Розчин кальцію 
глюконату вводять із 
позитивного полюсу 
(аноду), розчин 
натрію фториду 
вводять із 
негативного полюсу 
(катоду). 

 
4.3 Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття: 
- стоматологічний пацієнт; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
- 2 % водний розчин метиленового синього, 0,1 % водний розчин 
метиленового червоного, кармін, конгорот, тропеолін; 
- лампа для трансілюмінації; 
- розчини для ремтерапії: 10 % розчин кальцію глюконату , 2 % 
розчин натрію фториду; 
- прилад для електрофорезу;  
- фтористі лаки: Fluorprotector, Biofluorid 12, Fluraman, Fluoridin.  
 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 
 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 
практичного заняття за темою: „ Клініка, діагностика, диференційна 
діагностика, лікування початкового карієсу. Ремінералізуюча терапія. 
Види. Механізм дії.” – Відновлення вогнищ демінералізації емалі: 
сучасні препарати та методи. 
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