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Знеболення при препаруванні твердих тканин зуба. 

 
1 година 

1. Актуальність теми: Проблема  підвищення якості лікування карієсу 
є наздвичайно актуальною в усьому світі і полягає не тільки в адекватному за 
об,ємом препаруванні твердих тканин зуба , але і у  забезпеченні 
максимально комфортних  фізичних та емоційно-психологічних умов для 
пацієнта під час проведення лікування . Дана  умова не може бути виконана в 
повній мірі без  проведення попереднього адекватного знеболення, яке дає 
змогу пацієнтові позбутись не тільки больових відчуттів під час лікування , 
але і відчуття страху і тривоги, що сприяє підвищенню якості надання 
стоматологічної допомоги. 

 
2.Навчальні цілі: 

Рівень теоретичних знань   
1. Знати види знеболення 
2. Знати види місцевого знеболення 
3. Знати  групи  анестетиків 
4. Знати протипоказання до проведенні  ін,єкційного знеболення 

місцевого характеру 
5. Знати  протипоказання  до проведення ін.,акційної анестезії загального 

характеру 
6. Знати механізм дії вазоконстрикторів в місцевих анестетиках 
7. Знати протипоказання до використання анестетиків з 

вазоконстрикторами 
Рівень практичних навиків 
1. Оволодіти технікою застосування основного стоматологічного 

інструментарію, матеріалів та вміти використати стоматологічне обладнання 
для проведення знеболення твердих тканин зуба. 

2. Оволодіти навиками виконання стоматологічних маніпуляцій під 
час проведення знеболення при препаруванні твердих тканин зуба 

Рівень професійних вмінь   
1. Вміти обрати необхідний вид адекватного знеболення в кожній 

конкретній ситуації при препаруванні твердих тканин різних груп зубів 
верхньої та нижньої щелепи 

2.   Оволодіти  технікою проведення ін,єкційних (провідникових, 
інфільтраційних) анестезій  із використанням сучасних анестетиків. 

3.Вміти провести  переконливу бесіду з пацієнтом про необхідність 
проведення анестезії та подолання відчуття тривоги, занепокоєння та 
страху перед її виконанням 
3. Творчий рівень 

Вміти використати теоретичну базу знань для конкретних клінічних 
ситуацій. 

 



3. Матеріали до аудиторної самостійної роботи: 
3.1 Базові знання, навики, вміння, необхідні для вивчення теми  
1.Знати анатомію, топографічну анатомію всіх груп зубів. 
2.Знати гістологічну будову твердих тканин зубів. 
3.Знати методи загального та місцевого знеболення 
4.Знати види місцевого  ін,єкційного  знеболення  
5.Знати види провідникових анестезій на верхній та нижній щелепах 
6.Знати групи  анестетиків  для проведення місцевого знеболення та механізм 
їх дії. 
7.Вміти правильно обрати анестетик та вид ін,єкційного знеболення при 
препаруванні  кожної  конкретної групи зубів верхньої та нижньої щелепи.  
8.Вміти проводити місцеві  провідникові анестезії для знеболення зубів 
верхньої  та  нижньої  щелепи. 
9. Вміти запобігти виникненню помилок під час вибору анестетика та при 
проведенні анестезії  
3.2 Зміст теми заняття: 
Знеболення: 

I. Фактори, які сприяють зняттю психоемоційної напруги: лікувально-
охоронний режим, психотерапія, премедикація,  аудіоанальгезія, електросон. 

II. Загальні види знеболення: інгаляційний, внутрішньовенний, 
електронаркоз. 

ПІ. Місцеві види знеболення: 

                                                                            Неін'єкційні 

Ін'єкційні (голкові, безголкові)                      1.  аплікаційне; 

1.  інфільтраційне;                                              2.  електрознеболення; 

2.  провідникове;                                                 3.  електрофорез; 

3. внутрішньопульпарне.                                   4.  аудіоанальгезія; 

5.  рефлексотерапія; 

6.  психотерапія. 

Засоби для проведення анестезії: 

IV.  Засоби для премедикації: еленіум, триоксазин, седуксен, амізил, 
піпольфен та ін (за схемою). 

V. Розчини, пасти для втирання, аплікації з анестетиками.  



1.  Рідина Платонова Є.К. 

Розчині.                                             Розчин 2. 

Дикаїн - 0,05;                                      Дикаїн - 0,05; 

Фенол - 1,0;                                        Хлороформ -1,0; 

Вода дистильована - 3,0.                       Етиловий спирт 96% -1,0. 

Перед використанням розчини змішують в рівних співвідношеннях. 

Рідина Грошшова                          Рідина Шинкаревського 

Дикаїн - 4,0;                                  Анестезин-3,0; 

Лідокаїн- 5,0;                                Дикаїн-0,5; 

Ментол - 7,0;                                 Ментол - 0,05; 

Хлороформ - 30,0;                          Ефір - 6,0; 

Фенол - 2,0;                                   Хлороформ -1,0; 

Бензиловий спирт - 25,0;                 Етиловий спирт 96% - 3,3. Етиловий спирт 
96% - 25,0. 

ПДЦ 

Дикаїн- 1,5; Димексид - 4,0; 

Спиртовий розчин прополісу 10% -10,0. або 4-20% спиртовий розчин 
прополісу. 

Всі ці розчини вносять у каріозну порожнину на 3-5 хв. чи під герметичну 
пов'язку на 1-2 доби. 

2.Протизапальні  засоби: 

1% водний розчин мефенамінату натрію. 1% мефенамінатний фосфат-
цемент. 

З .Припікаючи  засоби: 

карболова та три хлороцтова кислоти (10-30% і вище), розчин азотнокислого 
срібла, втирання в тверді тканини розігрітої палички ляпісу. 

4.3асоби  зневоднюючої  дії: 



хлористий натрій, гідрокарбонати та бікарбонати натрію, калію, магнію у 
вигляді порошку, концентрованих розчинів або паст в суміші з гліцерином. 

Рідина Гартмана 

2 частини ефіру;                        /Л 

1 частина етилового спирту;        , 

1,25 частини тимолу. 

5.3асоби біологічної дії: 

75% фториста паста, 1% водний розчин фториду натрію, 5% фтористий 
фосфат-цемент. 

VI. Розчини для аплікаційної, інфільтраційної та провідникової анестезії. 

Група складних ефірів(2; 3% розчин дикаїну, 1; 2% розчини новокаїну,10% 
анестезін).Група амідів( 1; 2; 5; 10% розчини лідокаїну(ксилонор, 
ксилестезін)1% розчин піромекаїну, артикаіну(ультракаїн DS, ультракаїн DS 
forte,септанест, убістезін) , мепівакаіну(мепівастезін, карбокаін, скандонест), 
етідокаіну, бупівакаіну та  ін. без чи з вазоконстриктором різної концентрації 
(з адреналіном, норадреналіном чи вазопресином). 

VII.    Інструменти для проведення анестезії: 

одноразовий  шприц;                                                     

шприц  карпульний з пристосуванням для аспірації; 

мультишіікаційний  шприц "Цитоджект" (Bayer dental); 

безголковий ін'єктор БІ-8; 

апарат для електрофорезу; 

голки одноразові  для  карпульного  шприця; 

гелі для проведення аплікаційного знеболення 

апарати для проведення інгаляційного та 

електронаркозу; 

апарат "Електросон"; 

прилад для проведення аудіоанальгезії; 



апарат для проведення електроакупунктури. 

 

 

 

 

 

 

Методи знеболення при препаруванні твердих тканин 

зубів 

    

Неін'єкційні <— Премедикація Ін'єкційні            Загальні (наркоз) 

   " \  т  

  Інфільтраційна 
(місцева) 

 Провідникова 
(регіональна) 

 Інгаляційний  

•      і ' і '  ^    

• аплікаційна, • підслизова, На нижній Неінгаляційний 

• електро- •надокісна, щелепі: •внутрішньовенний, 

анальгезія, • 
рефлексо- 

•підокісна, 
•спонгіозна 

•мандибулярна, 
•торусальна 

ментальна 

•внутрішньом'язовий, 

анальгезія, внутршшьо- На верхній •підшкірний. 

• аудю- септальна, щелепі:  

анальгезія, •спонгіозна •інфраорбітальна,  

• психотерашя внутрішньо- •туберальна,  



(навіювання кісткова, •інцізивна,  

гіпноз) інтраліга-
ментарна 

•палатинальна.  

 

3.3 Список рекомендованої літератури 
 
Основна 

1. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельникова Л.Ф., 
Несин О.Ф. Терапевтична стоматологія, Том 2. –  Київ: «Здоров’я», 2004 р. - 
388 с. 
2. Данилевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М. та ін. Терапевтична 
стоматологія, Том 2, 2е видання, перероблене та доповнене. – Київ: 
«Здоров’я», 2010. – 407 с. 
3. Борисенко А.В. Кариес, пульпит, периодонтит, учебное пособие. – 
Киев, ВСИ, «Медицина», 2011 г. – 114-260 с. 
4. Борисенко А.В. Кариес зубов. – Киев: «Книга Плюс», 2000 г. 
5. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Практическая терапевтическая 
стоматология, Москва, «МЕДпресс-информ», 2003 г., 542 с. 
6. Практикум з терапевтичної стоматології за заг. ред. проф. А.В. 
Борисенка, Київ, «Книга-плюс», 2011 рік. – 509 с. 
 

Додаткова  
1. А.И. Николаев, Л.М. Цепов Фантомный курс 

терапевтической стоматологии, Москва «МЕДпресс-информ», 2009, - 425 
с. 

2. А.И. Николаев Препарирование кариозных полостей: 
современные инструменты, методики, критерии качества, Москва 
«МЕДпресс-информ», 2006, - 207 с. 

3. А.В. Борисенко Секреты лечения кариеса и 
реставрация зубов, М., «Книга-плюс», 2002, - 544 с. 

4. Э. Хельвиг, Й. Климек Терапевтическая 
стоматология. Под ред. А.М. Политун, Н.И. Смоляр. Перев. с нем. – 
Львов, «ГалДент», 1999, - 409 с. 

5. В.Н. Чиликин Новейшие технологии в эстетической 
стоматологии. – М.: «МЕДпресс-информ», 2004, - 96 с. 

6. В.А. Попков, О.В. Нестерова, В.Ю. Решетняк 
Стоматологическое материаловедение, М., «МЕДпресс-информ», 2006, 
382 с. 

 
Електронні джерела 

http://medstandart.net/ browse/1615 
http://intradent.tdmu.edu.ua/…/ 
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html 

http://medstandart.net/%20browse/1615
http://intradent.tdmu.edu.ua/%20%E2%80%A6/
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/42014.html%0d


http://www.dissecat.com 
http://video-med.ru/node/206 
 
3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по 
темі заняття 
 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

п/п    

1. 

 

Знати анатомію . 
топографічну анатомію, 
гістологічну будову всіх 
груп зубів . 

2.Знати інервацію всіх 
груп зубів 

3.Знати механізм 
передачі нервового 
імпульсу та виникнення 
болю при препаруванні 
твердих тканин зуба 

 

 

 

 

 

Вивчити методики 

1.Назвіть гілки трійчастого 
нерва, які інервують зуби 
верхньої та нижньої 
щелепи та анатомічні 
орієнтири виходу їх на 
кістках черепа . 

2.Назвіть особливості 
структури коміркової 
кістки альвеолярного 
паростку верхньої та 
нижньої щелеп 

3. Назвіть механізм 
передачі нервового 
імпульсу та виникнення 
болю при препаруванні 
твердих тканин зуба 

 

.1. Вкажіть загальні  і 

 

 проведення клінічні ознаки, які  

 психотерапії, свідчать про ефективність  

 премедикації, проведеної психотерапії.  

 аудіоанальгезії. 1.2. Перелічіть засоби для 
премедикації. 

1.3. Вивчіть і запишіть 
методику проведення 
премедикації, 
аудіоанальгезії. 

 

http://www.dissecat.com/
http://video-med.ru/node/206


2. Вивчити методики 2.1. Перелічіть методи та  

 проведення засоби для аплікаційного  

 неін'єкційних та знеболення твердих тканин  

 ін'єкційних видів зубів.  

 знеболення. 

 

 

 

3.Вивчити 
протипоказання до 
проведення ін,єкційного 
та неін,єкційного 
знеболення 

4.Вивчити можливі 
помилки та 
ускладнення  при 
проведення анестезій. 
Способи їх запобігання 
та усунення. 

2.2. Перелічіть групи 
препаратів  для  і'єкційних 
видів знеболення. 

2.3Поясніть дію 
вазоконстриктора в 
анестетиках та 
протипоказання до 
застосування 
вазоконстрикторів 

2.3. Перелічіть методики 
ін'єкційного знеболення та 
способи їх проведення. 

2.4. Випишіть основні 
групи препаратів для 
проведення загального 
знеболення. 

3. Назвіть протипоказання 
до проведення ін,єкційного 
та неін,єкційного 
знеболення 

4.Назвіть  можливі 
помилки та ускладнення  
при проведення анестезій. 
Вкажіть способи їх 
запобігання та усунення. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 
1.Назвіть гілки трійчастого нерва, які інервують зуби верхньої та нижньої 
щелепи та анатомічні орієнтири виходу їх на кістках черепа . 

2.Назвіть особливості структури коміркової кістки альвеолярного паростку 
верхньої та нижньої щелеп 



3.Назвіть механізм передачі нервового імпульсу та виникнення болю при 
препаруванні твердих тканин зуба 

4.Які види знеболення використовуються при препаруванні твердих тканин 
зубів? 

5. Які види  неін'єкційної  анестезії  Ви знаєте? 

6.Перелічіть засоби для премедикації. Вивчіть і запишіть методику 
проведення премедикації, аудіоанальгезії. 

7.Назвіть  групи  засобів , що застосовують для аплікаційного знеболення  та 
механізм їх дії. 

8. Які види ін'єкційного знеболення застосовуються при лікуванні карієсу 
зубів? 

9. Назвіть групи місцевих анестетиків та їх основні властивості. 

10. Які основні засоби використовуються в сучасних анестетиках для 
підсилення їх дії? 

11.Назвіть можливі причини відсутності ефекту знеболення при проведенні 
різних видів анестезії. 

12. Назвіть  можливі помилки та ускладнення  при проведенні анестезій. 
Вкажіть способи їх запобігання та усунення. 
13.Назвіть види наркозу та показання до його застосування  при 
препаруванні твердих тканин зуба. 
14.Назвіть види провідникових анестезій на верхній та нижній щелепах  і 
вкажіть групи зубів, які знеболюються ними 

 

 
Б. Тестові завдання до самоконтролю репродуктивного рівня 
теоретичних знань 

1.Назвіть вид провідникового знеболення , який необхідно обрати при 
препаруванні  46 зуба 

А.Інцизальна та палатинальна анестезія 

Б.Ментальна анестезія 

 В.Туберальна анестезія 

Г.Торусальна  та мандибулярна анестезія 



Д.Торусальна та туберальна анестезія 

2.Назвіть вазоконстриктори, які можуть входити  до складу анестетиків 

А.Адреналін та норадреналін(епінефрин) 

Б.Артикаін та лідокаін 

В.Мепівастезін та лідокаін 

Г.Дикаін та анестезин 

Д.Адреналін та артикаін 

3.Які анестезії відносять до провідникових 

А.Субперіостальна та інтралігаметарна 

Б.Мандибулярна,інфраорбітальна, палатинальна 

В.Інтрапульпарна та субперіостальна 

Г.Мандибулярна та спонгіозна 

Д.Ментальна  та  інтралігаментарна 

4.Яка діюча речовина входить до сучасних засобів для  

топічної(аплікаційної) анестезії та знеболення місця  ін,єкції 

А.Дикаін 

Б.Анестезин 

В.Новокаин 

Г.Бензокаіну гідрохлорид 

Д.Артикаіну гідрохлорид 

5.Які протипоказання місцевого характеру для проведення  ін,єкційного  

Знеболення 

А.Перенесені  інфаркти  та  інсульти  в  анамнезі 

Б.Обтяжений алергологічний анамнез у хворого 

В.Тяжкі психічні захворювання у хворого 



Г.Захворювання системи крові у хворого з порушенням згортання 

Д.Наявність запального процесу , рубцевих контрактур в місці 
проведення  ін,єкції 

6.Які  протипоказання  загального характеру для проведення  

ін,єкційного знеболення 

А. Наявність запального процесу , рубцевих контрактур в місці проведення  
ін,єкції 

Б.Наявність алергії  до місцевих анестетиків,тяжкі психічні 
захворювання, епілепсія 

В.Обмежене відкривання роту у пацієнтів 

Г.Наявність ерозій та виразок в місці проведення  анестезії 

Д.Наявність рубцевих контрактур в місці проведення  ін,єкції  та алергії на 
анестетики 

7.Які анестезії відносяться до неін,єкційних 

А.Провідникова та інфільтраційна 

Б.Ментальна та мандибулярна 

В.Аплікаційна та електроаналгезія 

Г.Інцизальна та інфраорбітальна 

Д.Субперіостальна та спонгіозна 

8.Оберіть адекватний вид знеболення при препаруванні 12 зуба 

А.Мандибулярна та метальна анестезія 

Б.Інфраорбітальна,інцизальна,інфільтраційна анестезія 

В.Туберальна та торусальна анестезія 

Г.Туберальна   та  ментальна  анестезія 

Д.Мандибулярна   та палатинальна  анестезія 

9.Який нерв знеболюється при проведенні мандибулярної та торусальної 
анестезій 



А.Nervus alveolaris inferior(mandibularis mentalis) 

Б. Nervus   palatinalis 

В. Nervus   infraorbitalis 

Г. Nervus   palatinalis  nervus  infraorbitalis 

Д. nervus  infraorbitalis   nervus  incisalis 

10.Які ускладнення місцевого характеру можуть бути при проведення 
провідникових анестезій 

А.Колапс 

Б.Гематома  у  місці  ін,єкції,  відлам голки,  неврит   

В.Анафілактичний шок 

Г.Серцевий напад, гіпертонічний криз 

Д.Епілептичний напад 

  

В. Задачі  для  самоконтролю: 

№1.  Препарування каріозної порожнини |_1 зуба різко болісне. 
Запропонуйте вид знеболення та знеболюючий засіб. 

№2. Хворому Н. встановлений діагноз: гострий глибокий карієс |І6 зуба. 
Який метод знеболення перед препаруванням каріозної порожнини |І6 зуба 
Ви запропонуєте (по висхідній)? 

№3. Ефективність використання фторвмісних паст при лікуванні гіперестезії 
зубів знижується за рахунок поганої фіксації їх на поверхні зуба. Які більш 
ефективні засоби для лікування гіперестезії  Ви знаєте? 

№4. При препаруванні каріозної порожнини [_7 зуба (гострий середній 
карієс) аплікаційне знеболення не було ефективним. Назвіть методи 
ефективного знеболення. 

№5. З анамнезу встановлено, що у хворого виражене відчуття страху перед 
стоматологічними втручаннями. Якими будуть Ваші дії при цьому? 

№6. Використання всіх видів місцевого знеболення не дало бажаного ефекту. 
В чому причини? Які Ваші дії? 



№7. Хворий з тяжким порушенням психічного стану має множинне ураження 
зубів карієсом. Який метод знеболення Ви запропонуєте? 

Еталони рішення до задач 

1.  Інфільтраційне, підокісне чи провідникове знеболення. Використовують 
один з анестетиків: 2% лідокаїн , 4% артикаін, 2% мепівакаін та ін. 

2. Електрознеболення, інфільтрація дентину розчином анестетика за 
допомогою ін'єктора друк-анестезія провідникове знеболення, наркоз. 

3.   5% фтористий фосфат-цемент, 1% мефенамінатний фосфат-цемент, 
послідовна  обробка ділянок зубів  з  підвищеною  чутливістю  праймером  та 
бондом. 

4. Електрознеболення, інфільтрація дентину розчинами анестетика за 
допомогою ін'єктора, надокісна, підокісна, провідникова анестезія. 

5.Бесіда, психотерапевтичний вплив, премедикація. 

6. Часте використання анестетиків знижує ефективність їх використання. 
Провести  премедикацію разом з місцевим чи провідниковим знеболенням. 
При відсутності ефекту - наркоз. 

7. Наркоз. 

4.Матеріали  для  аудиторної  самостійної  роботи 

4.1.Перелік навчальних практичних завдань 

1. Викладіть тактику лікаря-стоматолога при  проведенні знеболення 12 зуба 
у хворого 72 років, що страждає на гіпертонічну хворобу 
2. Встановіть черговість втручань при проведенні санації порожнини рота. 
 
4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 
професійними вміннями 

Схема орієнтовних дій при  проведенні знеболення 12 зуба   

 

Завдання Вказівки Критерії 
самоконтролю 

Ознайомлення з 
історією хвороби 

пацієнта 

Ретельно вивчіть історію 
хвороби пацієнта. 

Звернути увагу на статус 

Логічне мислення 
лікаря, вміння 

знаходити причинно-



стоматологічного здоров’я наслідкові зв’язки 

Проведіть 
опитування 

хворого: 
 

Ретельний збір анамнезу 
життя пацієнта з 

виявленням 
супутньої загально 

соматичної патології 

Перелічені перенесені 
та супутні 

захворювання дають 
можливість обрати 

адекватний  спосіб та 
засіб анестезії 

2.Проведіть 
об’єктивне 
обстеження 

пацієнта 

Огляд порожнини рота, 
використовуючи набір 

стоматологічних 
інструментів  

Запис зубної формули, 
виявлення причинного 

зуба, стан м,яких 
тканин в ділянці 

проведення 
ін,єкційного 
знеболення 

3.Оцініть 
гігієнічний стан 
порожнини рота 
 

Виявіть зубний наліт, 
бляшку, визначте індекс 

гігієни (за відомою 
методикою) 

Недостатній догляд за 
ротовою порожниною є 
передумовою для 
інтоксикації та 
алергізації організму та 
може спричинити 
ускладнення під  час та 
після проведення 
анестезії 

 
Для остаточного 

вибору виду 
знеболення та 
знеболюючого 

засобу 
дослідження: 
• додаткові 

 
 
 
 

Додаткові: 
• вимірювання 

артеріального тиску, 
частоти пульсу 

Вокористовуючи знання 
щодо методів 
дослідження 

• уточнення 
діагнозу 

• формулювання 
кінцевого 
діагнозу 

 

 

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

- пацієнт стоматологічної клініки; 
- інструменти основного стоматологічного набору; 
-карпульний шприц та голка 
-анестетики  різних груп у карпулах, та гелях(для місцевого               

застосування) 
 



. 
5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до 
заняття за темою:»Знеболення при препаруванні твердих тканин 
зуба»: 

1)«Фізіологічні та фармакологічні особливості місцевої анестезії. 

Критерії адекватності знеболення» 

2)«Анестезія у хворих з деформаціями щелепно-лицевої ділянки» 
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