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ТЕМА: Усунення місцевих подразників тканин пародонта. Зубні відкладення: види, 

методи та способи їх усунення. 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

 

Найефективнішим напрямком лікування будь якого захворювання є етіотропна 

терапія. Відомо, що дистрофічно-запальний процес в тканинах пародонта при 

генералізованому пародонтиті є результатом складної взаємодії комплексу загальних та 

місцевих подразнювальних факторів на тлі зниження реактивності організму. Тому, 

надзвичайно важливою складовою етіотропної терапії цього захворювання є усунення 

місцевих подразників тканин пародонта. Складність виконання даного етапу обумовлена 

значною різноманітністю таких факторів (зубні відкладення; каріозні порожнини, неякісні 

реставрації, неповноцінні ортопедичні конструкції; оклюзійні порушення; аномалії прикусу 

та будови м’яких тканин порожнини рота тощо) та вимагає ґрунтовних знань лікаря-

стоматолога з різних стоматологічних дисциплін: терапевтичної, ортопедичної, хірургічної, 

ортодонтії. Ретельне виявлення та повноцінне комплексне усунення місцевих подразників 

тканин пародонта значно покращує стан пацієнта та прогноз лікування генералізованого 

пародонтиту. Від якості проведення даного етапу значною мірою залежить успіх подальшого 

лікування та кінцевий його результат. 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта та їх роль у виникненні хвороб 

пародонта; 

- методи діагностики та способи усунення місцевих подразнювальних факторів тканин 

пародонта; 

- види зубних відкладень та їх вплив на тканини пародонта; 

- поняття «професійна гігієна порожнини рота», її значення у комплексному лікуванні 

хворих на захворювання пародонта; 

- алгоритм проведення професійної гігієни порожнини рота; 

- інструментальне забезпечення професійної гігієни порожнини рота; 

- особливості відновлення контактного пункту у хворих на генералізований пародонтит; 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою виявлення зубних відкладень; 

- методикою видалення зубних відкладень за допомогою ручних інструментів; 

- методикою видалення зубних відкладень електромеханічними інструментами (звуковими 

та ультразвуковими); 

- методикою відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, 

ІV класів у хворих на генералізований пародонтит; 

Вміти (α-ІІІ): 

- виявити місцеві подразнювальні фактори тканин пародонта; 

- провести професійну гігієну порожнини рота хворому з патологією тканин пародонта; 

- відновити контактний пункт при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у 

хворих з патологією тканин пародонта; 

Творчий рівень (α-ІV): 

- дослідити питання - сучасні методи виявлення та усунення місцевих подразників 

порожнини рота. 
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3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

3.1 Базові знання, навички, вміння, необхідні для вивчення теми 

Знати: 

1. Етіологію та патогенез захворювань тканин пародонта. 

2. Механізм та фази розвитку запального процесу в тканинах пародонта. 

3. Принципи, методи та етапи лікування хворих з патологією тканин пародонта. 

4. Зубні відкладення, їх види, склад, механізм утворення. 

5. Методи виявлення зубних відкладень та способи їх видалення. 

6. Контактний пункт, види, значення. 

Вміти: 

1. Проводити обстеження хворого на генералізований пародонтит. 

2. Проводити візуалізацію зубних відкладень. 

3. Проводити пломбування каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV, V класів. 

4. Проводити пломбування клиноподібних дефектів та лікування гіперестезії зубів. 

5. Виконувати покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, гелями. 

6. Заповнювати медичну документацію. 

 

3.2 Зміст теми заняття 

 

У комплексному лікуванні захворювань тканин пародонта значне місце посідають 

заходи, спрямовані на усунення місцевих подразнювальних факторів. Зокрема, 

обов’язковими етапами консервативної терапії хворого (Фаза І) є:  

 обстеження та мотивація пацієнта до лікування; 

 обґрунтування, навчання та контроль раціональної гігієни порожнини рота; 

 проведення професійної гігієни порожнини рота; 

 повне видалення місцевих подразників тканин пародонта (санація порожнини рота); 

 виявлення та усунення травматичної оклюзії; 

 під’ясенний кюретаж (видалення під’ясенних зубних відкладень); 

 медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту (залежно від його виду та 
загального стану пацієнта). 

 

Мета цих заходів полягає в максимальному зниженні запальних явищ в тканинах 

пародонта та створенні оптимальних умов реконструкції уражених тканин.  
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Схема 1 

Місцеві подразники тканин пародонта: методи діагностики та усунення  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубні відкладення: 

 зубний наліт 

 зубна бляшка (біоплівка) 

 зубний камінь 

Візуально 

Фарбування 

Рентгенографія 
«PerioScan» (Sirona) 
«Decectar» (Ultradent) 

Хімічний 

Механічний: 

 інструментальний (ручний) 

 фізичний (апаратний) 

Комбінований 

Каріозні порожнини, 

неякісні реставрації особливо 

в пришийкових ділянках та на 

апроксимальних поверхнях 

зубів 

Клиноподібні дефекти 

 

Гострі краї зубів 

Каріозні порожнини 

Клиноподібні дефекти 

Візуально 

Зондування 

Рентгенографія 

Пломбування каріозних 

порожнин 

Заміна неякісних реставрацій 

Формування контактних 

пунктів з урахуванням патології 

пародонта 

Пломбування клиноподібних 

дефектів 

Ендодонтичні проблеми 

(пульпіт, періодонтит) 

 

Клінічне обстеження 

Рентгенографія 

ЕОД 

Патологія прикусу (наявність 

зубо-щелепних деформацій, 

аномалій прикусу та окремих 

зубів, скупченості зубів, 

дистопії) 

Візуально 

Діагностичні моделі 

Рентгенологічне 

дослідження 

Ортодонтичне лікування 

Ортопедичне лікування 

Хірургічне лікування 

Неякісні ортопедичні 

(ортодонтичні) конструкції 

Візуально 

Зондування 

Рентгенографія 

Заміна коронок та ортодонтичних 

конструкцій 

Місцеві подразники Методи діагностики Способи усунення 

Ендодонтичне лікування 

Видалення зубів (за показаннями) 

Аномалії прикріплення, форми 

та розміру вуздечок губ, язика, 

щічно-ясенних зв’язок 

Аномалії будови присінку 

Візуально 

Рухові проби 

Вимірювання 

Френулотомія 

Френулектомія 

Френулопластика 

Вестибулопластика 

Дефекти зубних рядів  

 

Візуально 

 
Ортопедичне лікування 

Імплантація 

Травматична оклюзія Візуально 

Воскові пластинки 

Копіювальний папір 

 

 

Вибіркове пришліфування 

Ортопедичне лікування 

 

Рухомість зубів Пальпація 

«Periotest», «Florida 

Probe» 

 

 

Шинування (тимчасове, постійне) 

Видалення зубів (за показаннями) 
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Доведено, що одним з провідних місцевих чинників виникнення захворювань тканин 

пародонта є зубні відкладення. Вони створюють механічний, хімічний та біологічний 

(мікроби, токсини) вплив та спричиняють розвиток запалення слизової оболонки ясен. 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Повноцінно видалити зубні відкладення дозволяє проведення комплексу професійної 

гігієни порожнини рота. 

ПРОФЕСІЙНА ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА - система лікувально-

профілактичних заходів, що виконуються в умовах стоматологічної клініки, спрямована на 

профілактику виникнення та прогресування захворювань порожнини рота. Включає 

професійне чищення зубів, контрольовану індивідуальну гігієну порожнини рота (оцінку 

гігієнічного стану порожнини рота, стоматологічну просвіту зі створенням мотивації 

дотримання профілактичних процедур, підбір індивідуальних методів та засобів гігієни 

порожнини рота, контроль ефективності гігієнічних заходів), застосування засобів, що 

мінералізують та знижують чутливість зубів. 

Основні етапи проведення професійної гігієни порожнини рота: 

1. Навчання раціональної гігієни та контрольоване чищення зубів. 

2. Професійне чищення зубів: 

 видалення зубних відкладень 

 шліфування й полірування зубів 

 флюоризація зубів. 
 

1. НАВЧАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА КОНТРОЛЬОВАНЕ ЧИЩЕННЯ 

ЗУБІВ. 

 

• Виявлення зубних відкладень (огляд, зондування, забарвлення) та розрахунок гігієнічних 

індексів (Green-Vermillion, 1964, Silness & Loe, 1967 та ін.). 

• Позитивна мотивація до виконання правил гігієни порожнини рота. 

• Вибір засобів індивідуальної гігієни (зубна щітка, паста, ополіскувач, засоби 

інтердентальної гігієни). 

• Демонстрація техніки виконання індивідуального догляду (чищення зубів) та порядку 

проведення масажу ясен (на моделі). 

• Контрольоване чищення зубів (індикатор зубного нальоту Plaviso (Voco), таблетки 

«Dent» (Японія), «Динал» (Росія) та ін.). 

 

2. ПРОФЕСІЙНЕ ЧИЩЕННЯ ЗУБІВ 
 

Зубні відкладення 

Немінералізовані Мінералізовані 

Щільний 

зубний наліт 
(зубна 

бляшка, 

біоплівка) 

 

Під’ясенний 

зубний камінь 
(сироватковий) 

 

Пелікула 

(похідна 

слинних 

глікопротеїнів, 

що 

адсорбуються 

на поверхні 

емалі) 

Над’ясенний 

зубний камінь 

(слинний) 

М’який 

зубний наліт 
(біла речовина) 
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             ВИДАЛЕННЯ ЗУБНИХ ВІДКЛАДЕНЬ Схема 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрошення порожнини рота 

розчинами антисептиків 

Місцеве знеболення (за потребою) 

Іригація розчинами антисептиків (хлоргексидин, гексетидин,  

р-н метронідазолу, мірамістин, фурацилін та ін.) 

Аплікаційне або ін'єкційне 

Візуалізація зубних відкладень Фарбувальні розчини - 1% р-н метиленової сині, йодвмісні 

розчини, 0,75% та 6% основний фуксін, 4-5% спиртовий розчин 

еритрозіну, таблетки еритрозіну (Mentadent, Огаl В Einfarb 

Plagueindikator, Plague-Farbetablette та ін.), Plaviso (Voco) тощо 

Видалення зубних відкладень 1. Інструментальний (гачки, кюрети Грейсі) 

2. Хімічний (гелі на основі органічних кислот або соляної 

кислоти («Detartrol ultra» (Septodont), «Depuration Solution», 

(Products Dentaires), «Белагель - Р» (Владмива) тощо) 

3. Фізичний (низькочастотний, ультразвуковий, повітряно-

абразивний) 

4. Комбінований 

Етапи Забезпечення 

Антисептичне зрошення 

операційного поля 

 

Іригація розчинами антисептиків (хлоргексидин, гексетидин, р-н 

метронідазолу, мірамістин, фурацилін та ін). 

 

Антисептична обробка 

операційного поля 

Йодний розчин 

Флюоризація 

Іригація розчинами антисептиків (хлоргексидин, гексетидин,  

р-н метронідазолу, мірамістин, фурацилін та ін). 

Контроль повноти видалення 

зубних відкладень 

Візуально, мануально, фарбувальні розчини 

Повторне видалення за потребою. 

Полірування поверхні зубів Щіточки, гумові чашечки, поліри, полірувальні головки 

(системи), диски, смужки, флоси тощо 

Абразивні пасти: «Prophy Paste» (Oral-B), «Detartrine» 

(Septodont), «Nupro» (Dentsply), «Klint» (Voco), «Remot» (Lege 

Artis), «Clean Polish» (Hawe Neos Dental), Cleanicdent (Hawe 

Neos Dental), Magnasil (Young), «Zircon-Fluor Treatment Paste 

(Products Dentaries), «Полідент» №1, №2, №3 (ВладМиВа) тощо 

Антисептична обробка ротової 

порожнини 

 

Фторовмісні гелі, лаки та ополіскувачі: «Fluoridin Gel № 5», 

(Voco), «Pro Fluorid gelee» (Voco), «Bifluorid 12» (Voco), 

«Fluocal» (Septodont), «Vernident» (Voco), «Fluramon» (Voco), 

«Pro Fluorid M» (Voco), «Fluor Protector» (Vivadent) тощо. 
Глибоке фторування за Кнапповостом (Mumanchemie). 

Аплікація протизапальних засобів 

на ясна 

 

Гель «Холісал», «Камістад», аплікації паст на основі мефенаміну 

натрієвої солі тощо 
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СПОСОБИ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНИХ ВІДКЛАДЕНЬ 
 

І. ХІМІЧНИЙ СПОСІБ 

 

1. За рахунок хелатоутворення - препарати на основі ЕДТА та її солей. Вони вибірково 

утворюють хелатні зв'язки з іонами кальцію, які складають основу зубного каменю. 

2. За рахунок кислотного розчинення - препарати на основі соляної або органічних кислот. 

Кислоти краще, ніж ЕДТА, розчиняють зубний камінь, але при цьому порушується 

цілісність емалі зубів. 

Заходи безпеки - захист м’яких тканин порожнини рота: 

• рідкий коффердам (композитна смола - Opal Dam); 

• ватні валики; 

• ретрактори для губ і щік; 

• слиновідсмоктувач 

Показання до використання: 

 попереднього розм'якшення «зубного каменю» перед його механічним видаленням; 

 відбілювання зубів. 

Протипоказання до використання: 

 наявність вогнищ демінералізації твердих тканин зубів; 

 гострий запальний процес ясен; 

 обтяжений алергологічний анамнез. 

Представники: 

 «Detartrol ultra»(Septodont); 

 «Depuration Solutio» (Products Dentaires); 

 «Белогель-Р» (ВладМиВа) та ін. 

 

II. МЕХАНІЧНИЙ СПОСІБ 

 

Інструменти для механічного видалення зубних відкладень: 

1. Ручні. 

2. Електромеханічні: 

 звукові; 

 ультразвукові; 

3. Пародонтологічні бори. 

4. Інструменти для згладжування і полірування поверхні зуба. 

 

I.І. ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ (РУЧНИЙ) МЕТОД (Scaling & Root Planing - SRP): 

 

1. Scaling - видалення мінералізованих над- і під’ясенних зубних відкладень. 

2. Root planing - згладжування поверхні кореня, обробка ділянки фуркації, видалення 

розм'якшеного інфікованого цементу. 

3. Polishing - полірування поверхні кореня для усунення шорсткостей і інших факторів, що 

сприяють ретенції зубного нальоту. 
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Групи інструментів для проведення професійного чищення зубів (за Мельничук Г.М., 

Рожко М.М. та співавт., 2010): 

I. Діагностичні інструменти. 

 

1. Пародонтальні зонди (для пошуку, вимірювання пародонтальних кишень). Зонди можна 

використовувати також для: 

 оцінки стану ясен; 

 виявлення кровоточивості; 

 вимірювання рецесії; 

 оцінки стану фуркацій; 

 визначення рухомості зубів. 

2. Експлорери (для обстеження поверхні кореня, пошуку скупчень зубного каменю та 

каріозних порожнин, дефектів реставрацій). Експлорери - дуже тонкі, пружні гострокінцеві 

зонди різноманітного дизайну. 

 

II. Інструменти для зняття зубних відкладень і вирівнювання поверхні кореня 

зуба 

1. Серповидні скейлери. 

2. Кюрети. 

3. Екскаватори. 

4. Мотижки, долота, рашпілі. 

5. Імплакери. 

6. Звукові та ультразвукові інструменти. 

7. Інструменти, що використовують у наконечниках з реципрокним рухом. 

8. Обертальні інструменти (бори). 

 

III. Інструменти для полірування зубної поверхні та зняття пігментованого 

нальоту. 

1. Поліри; 

2. Гумові чашечки; 

3. Щітки; 

4. Абразивні смужки (Sof-lex finishing strips, ЗМ Espe); 

5. Полірувальні насадки з дерева або пластмаси системи EVA; 

6. S.E.T. - Prophy-Leader та ін. 

 

Інструменти для зняття зубних відкладень і вирівнювання поверхні кореня зуба (II 

група): 

 

1. Серповидні скейлери - для видалення середніх і масивних зубних відкладень. 

Використовуються для зняття над- і під'ясенних відкладень, розміщених біля краю ясен. 

За формою: 

 прямі (для обробки фронтальної групи зубів); 

 вигнуті (для обробки молярів). 

 

2. Кюрети - вид скейлерів, з заокругленим кінчиком робочої частини. 
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Призначені для видалення: 

 середніх за розміром відкладень із під'ясенної поверхні зуба, в тому числі з зони фуркацій; 

 інфікованого цементу; 

 грануляцій, та епітелію, що вріс в пародонтальну кишеню. 

Типи: 

 універсальні - має дві гострі ріжучі кромки і кут 90° між площинами леза і нижньою 

частиною стержня. Застосовуються для обробки всіх поверхонь зубів, при глибині кишені до 

4 мм; 

 зоноспецифічні - площина леза відхилена від нижньої частини стержня на 60-70°. 

Розроблені для ефективної роботи на певних поверхнях та різних групах зубів - на зонах і 

мають назву кюрет Грейсі: 

№ 1/2 і 3/4 призначені для обробки різців та ікол обох щелеп (всі поверхні); 

№ 5/6 - для обробки різців, ікол і премолярів обох щелеп (всі поверхні); 

№ 7/8 - для обробки вестибулярної та оральної поверхні молярів та премолярів обох щелеп; 

№ 9/10 - модифікація кюрети № 7/8 з більш вираженим кутом вигину стержня, обробка 

вестибулярної та оральної поверхні молярів та премолярів обох щелеп; 

№ 11/12 і 15/16 застосовують для роботи на мезіальних поверхнях молярів обох щелеп; 

№ 13/14 і 17/18 -- на дистальних поверхнях молярів обох щелеп. 

 

Модифікацїї кюрет Грейсі: 

 стандартна - кюрета зі специфічним дизайном леза - для обробки пародонтальних кишень 

глибиною до 5 мм; 

 кюрета з довшим термінальним коліном - для кишень глибиною 5 мм; 

 кюрета з довшим термінальним коліном, тоншим і коротшим (на 50%) лезом - кюрвети 

Vision (від curvel - викривлений) - для роботи в глибоких і вузьких кишенях; 

 фуркаційні кюрети - для ділянок фуркацій при глибині кишень у цьому місці більше 5 мм. 

 

Під час роботи з кюретами Грейсі лезо кюрети заводять під край каменю і видаляють 

його за допомогою коротких вертикальних, горизонтальних та косих рухів, створюючи 

посилений тиск на інструмент (Scaling). Після зняття основної маси каменю тиск на кюрету 

необхідно зменшити та продовжити рух леза по поверхні кореня (Root Planing). 

 

3. Екскаватори - для видалення масивних відкладень, над- і під'ясенного зубного 

каменю, для очищення увігнутих поверхонь зубів і зони фуркацій. Ними робляться сколюючі 

рухи, а кисть руки при цьому здійснює поворот з інструментом на кут до 90°. 

 

4. Мотижки, долота, рашпілі 

Мотижки - зняття поодиноких, міцно зв'язаних із поверхнею кореня відкладень. Лезо 

мотижки розміщують під краєм каменю і з посиленим тиском переміщають інструмент до 

коронкового напрямку. 

Долото - видалення каменю із міжзубних проміжків у фронтальному відділі зубного 

ряду. Інструмент вводять в міжзубний проміжок і під тиском розколюють масив каменю. 

Рашпілі - грубе зішліфування пластів каменю та для реконтуризації кісткового 

гребеня. 
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5. Імплакери - пластикові або металеві з тефлоновим покриттям кюрети і скейлери, 

призначені для зняття з поверхні абатментів імплантатів слабомінералізованих зубних 

відкладень. 

 

Переваги використання ручних інструментів (Єловікова Т.М., 2005; ГрудяновА.І., Москальов 

К. Є., 2005): 

1) зменшується ризик переносу хвороботворних бактерій на неінфіковані ділянки зуба, які 

обробляються; 

2) зменшується ризик виникнення соматичних і стоматологічних захворювань; 

3) велика площа очищення поверхні зуба, яка обробляється за один «прохід» інструмента; 

4) можливість якіснішого очищення всіх поверхонь зубів при їх скупченості; 

5) широкий асортимент, що дозволяє вибрати відповідний інструмент для кожної зони, що 

обробляється. 

 

Недоліки використання ручних інструментів (ГрудяновА.І., Москальов К.Є., 2005): 

1) складність застосування інструментів, що зумовлює залежність якості обробки від 

мануальних навичок лікаря;  

2) низька ефективність у ділянках зі складним анатомічним рельєфом; 

3) агресивність обробки; 

4) можливість пошкодження поверхонь ортопедичних конструкцій і реставрацій; 

5) необхідність постійного заточування і порівняно швидке зношування інструментів; 

6) тривалий час обробки. 

 

5. Інструменти, що використовують у наконечниках із реципрокним (обернено-

поступальними) рухом 

 

Показання до використання: 

 вирівнювання поверхні кореня (система PER-IO-TOR); 

 одонтопластика; 

 згладжування країв навислих пломб. 

Система PER-IO-TOR розроблена для обробки поверхні кореня без надлишкового 

видалення твердих тканин зуба (видаляється дуже мало цементу). 

 

6. Обертальні інструменти (бори) 

 

Показання до використання: 

 механічна обробка поверхні кореня; 

 зішліфування каменю та одонтопластика - зернистість 20-40мкм (червоне кільце ISО 514); 

 шліфування - зернистість 11-22 мкм (жовте кільце ISО 504); 

 полірування - зернистість 6-12 мкм (біле кільце ISО 494); 

 

I.ІІ. ФІЗИЧНИЙ (АПАРАТНИЙ) МЕТОД (Root debridement - очищення поверхні 

від зубних відкладень, не передбачає її вирівнювання). 

 

Механізм дії: 

 механічна - механічне руйнування зубних відкладень; 
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 кавітація - утворення пульсуючих бульбашок, заповнених парою, газом або їх сумішшю. 

Кавітаційні бульбашки пульсують, зливаються, створюючи сильні гідродинамічні збурення в 

рідині, мікропотоки, ерозію поверхні твердих тіл (зубного каменю). За рахунок появи 

бульбашок вільного кисню і розриву оболонок клітин мікроорганізмів досягається 

антимікробний ефект; 

 акустична турбулентність - нерівномірний рух рідини, який утворює вихрові потоки, 

обумовлює каталітичний ефект і посилення проникаючої здатності розчинів, що 

застосовуються; 

 іригація пародонтальних кишень та вимивання часточок зубних відкладень, 

мікроорганізмів та бактеріальних ендотоксинів. 

 

a. Низькочастотний вплив (Sonic) 

Кінчик інструмента здійснює кругові коливальні рухи до 1-1,5 мм з частотою 3000-

10000Гц. Інструмент закріплюється до роз'єму турбіни стоматологічної установки. 

Ефективність - дуже низька: кавітація не досягається, травмуються тканини 

пародонта. Sonic використовується тільки при видаленні над’ясенних зубних відкладень. 

Протипоказано застосування в області відкритого цементу. 

Представники: 

 DENSONIK (Dentsplay); 

 Sonic flex LUX 2000 L (KaVo); 

 Titan C (Star); 

 Titan-S Sonic Scaler; 

 Micro-MediaAir Scaler. 

 

b. Ультразвуковий вплив (ультразвукові, магнітострикційні скалери) 

Вібрація кінчика - еліптична, частота 20000-50000 Гц, за рахунок коливання тонких 

металевих пластинок при подаванні низьковольтного електричного сигналу. 

Кавітація - ефективна, особливо в поєднанні з іригацією розчинами хлоргексидину, 

йоду, фтору, соди. Генерує тепло. 

 

c. П'єзокерамічні (кристалічні) системи передачі (п'єзоелектричні скалери) 

 

Кінчик інструмента рухається тільки в лінійному (вперед-назад) напрямку з частотою 

до 60000 Гц. Більш комфортабельні, не генерують тепло. Слід пам'ятати, що чим сильніше 

натиск інструменту, тим менша ефективність. 

 

Представники: 

 «Рiezon Маster 400-403» (ЕМS, Швейцарія) - п'єзоелектричний; 

 «Varios» (NSK, Японія) - п'єзоелектричний; 

 «Spartan», «Suprasson P-S», «Suprasson P-Max» (Satalec, Франція) - п'єзоелектричний; 

 «Cavitron», «Cavitron S-P-S» (Dentsply, США) - магнітострикційний; 

 «Ультрастом» і «Ультрадент» (Росія) та ін. 
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Переваги ультразвукового методу  видалення зубних відкладень: 

1) скорочення затрат часу на процедуру; 

2) легкість і простота використання; 

3) зменшення кількості мікрофлори в пародонтальних кишенях; 

4) зниження втомлюваності лікаря під час процедури; 

 

Недоліки ультразвукового методу видалення зубних відкладень (Мельничук Г.М., 

Рожко М.М. та співавт., 2010): 

1) аерозольна хмарка, що утворюється навколо насадки, містить величезну кількість 

мікробів, які забруднюють повітря в кабінеті; 

2) зменшення тактильної чутливості під час маніпуляцій; 

3) можливість інфікування медичного персоналу, що вимагає кварцування кабінету після 

процедури; 

4) пошкоджувальна дія ультразвуку на цемент, виникнення болю після ультразвукової 

обробки кореня; 

5) пошкодження поверхні ортопедичних конструкцій і реставрацій; 

6) при неправильному виборі насадок і недостатньому охолодженні може перегрітися 

коренева поверхня; 

7) необхідність частої заміни захисних масок лікаря; 

8) вібрація може дратувати деяких пацієнтів; 

9) значна собівартість процедури. 

 
Протипоказання до застосування ультразвукового та звукового методів видалення 

зубних відкладень (Мельничук Г.М., Рожко М.М. та співавт., 2010): 

1) епілепсія; 

2) потенційний ризик бактеріємії у пацієнтів зі зниженим імунітетом, декомпенсованим 

цукровим діабетом, захворюваннями нирок, станом після пересадки органів і тканин, 

частими і повторними респіраторними інфекціями, бронхіальною астмою, емфіземою 

легень, серцево-судинними захворюваннями, що супроводжуються серцевою і легеневою 

недостатністю (гіпертонічна хвороба ІІ-ІІІ ступеня з гіпертонічними кризами, 

постінфарктний кардіосклероз з аритмією, тромбофлебіт тощо); 

3) локалізований остеомієліт; 

4) злоякісні новоутворення; 

5) виснаження; 

6) при проведенні у пацієнтів імунодепресивної і кортикостероїдної терапії; 

7) при ускладненій вагітності; 

8) після хірургічного лікування сітківки очей; 

9) наявність у пацієнтів водія ритму (імплантований кардіостимулятор); 

10) дитячий вік; 

11) порушення носового дихання (гостре і хронічне); 

12) наявність вогнищ демінералізації на твердих тканинах зубів; 

13) наявність пломб із композиційних матеріалів, порцелянових композитних вінірів, які 

можуть пошкоджуватися або змінювати колір під час процедури; 

14) наявність порцелянових коронок, мостоподібних протезів; 

15) дефекти м'яких тканин ротової порожнини (ерозії, виразки,тріщини і т. д.). 
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Увага: 

При неправильному застосуванні інструменти для зняття зубних відкладень можуть 

пошкоджувати зуби! 

 Ефективна зона дії інструменту проходить уздовж його повздовжньої осі. Обробка зуба 

безпосередньо вістрям ультразвукової насадки може призвести до відколів твердих тканин 

зубів. 

 Робочу частину інструмента потрібно вести уздовж осі зуба без тиску. Відділення зубного 

каменю відбувається завдяки ультразвуковим коливанням, а через тиск на інструмент. 

 Краї пломб можуть бути пошкоджені внаслідок мікроколивань інструменту та від'єднатися 

від зуба, що збільшує можливість виникнення вторинного карієсу. 

 За відсутності достатньої подачі води, температура робочої частини може сягати 200
0
С, що 

призводить до травм зубів і ясен. 

 Можливе розцементування незнімних ортопедичних конструкцій. 

 При частому використання робоча частина інструмента зношується, що значно знижує 

ефективність роботи. 

 

d. Ультрадисперсний (порошкоструменеві, піскоструменеві) вплив 

Направлена подача реактивного струменя аерозолю з води та абразивного засобу 

(профілактичний порошок з бікарбонатом натрію та альфа-оксидом кремнію), що 

приводиться в дію стисненим повітрям. 

Заходи безпеки: 

 захист м’яких тканин порожнини рота (кофердам); 

 використання пилососу, слиновідсмоктувача; 

 захист очей пацієнта та медичного персоналу (окуляри); 

 захист дихальних шляхів медичного персоналу (маска); 

 напрямок повітряно-абразивної струменя повинен бути спрямованим на поверхню зуба з 

відстані 3-5 мм під кутом 30-60°, не повинен бути спрямованим в бік м'яких тканин. 

 

Показання до використання: 

 видалення щільних над'ясенних зубних відкладень; 

 обробка фісур перед закриттям; 

 усунення пігментацій; 

 препарування невеликих каріозних уражень; 

 підготовка адгезивних поверхонь для композитних реставрацій та ортопедичних 
(ортодонтичних) конструкцій; 

 видалення з емалі технічних забруднювачів (адгезиву і т.п.). 
 

Протипоказання до використання (Цепов Л.М., 2008): 

 пацієнти з обтяженим алергологічним анамнезом (можливо при використані 

профілактичного порошку без смакових добавок); 

 пацієнти з безнатрієвою дієтою; 

 пацієнти з бронхо-легеневими захворюваннями (хронічна обструктивна хвороба легень, 

бронхіальна астма та ін); 

 пацієнти з гепатитом, ВІЛ-інфекцією; 

 вагітні та пацієнти, які приймають медикаменти, що впливають на сольовий баланс 

(Цимбалістов A.B. і співавт., 2002); 
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 при захворюваннях слизової оболонки рота; 

 наявність вогнищ демінералізації на твердих тканинах зубів; 

 не використовують в ділянках оголеного цементу кореня або дентину; 

 не обробляють пломби з композиційних матеріалів, штучні коронки; 

 

Представники: 

(можуть бути вмонтованими у стоматологічну установку і настільнимими): 

 Cavitron PROPHY-JET (Dentsply), має систему забору відробленого порошку; 

 Air Flow handy, Air Flow S1 (ЕМS, Швейцарія); 

 Jetstream і Jetpolisher (Geru Dent) та ін. 

Комбіновані - піскоструменево/ультразвукові: 

 Prophy-Max (Dentsply), Air -Max S (Satalec, Франція); 

 Air Flow S2 (ЕМS, Швейцарія); 

 Jetsonic Kombieinheit (Geru Dent) та ін. 

 

ШЛІФУВАННЯ Й ПОЛІРУВАННЯ ЗУБІВ 

 

Після видалення зубних відкладень поверхню зуба стає шорсткою, в дентині і цементі 

кореня з'являються мікродефекти. Це створює умови для повторного скупчення нальоту і 

реінфікування тканин пародонта. Незалежно від способу видалення відкладень, остаточному 

поліруванню поверхні кореня зуба слід приділяти велику увагу. Для отримання чистої 

відполірованої поверхні потрібно чітко дотримуватися порядку чергування полірувальних 

паст: 

1. Полірування грубою полірувальної пастою гумової чашкою без абразивних властивостей. 

2. Обробка середньозернистої пастою, завдяки якій згладжуються нерівності, утворені 

попередньої пастою. 

3. Остаточне полірування дрібнозернистою пастою, що містить фтор. 

 

Представники: 

 «Detartrine» (абразив - кремнезем - 54,95%), «Detartrine Z» (абразив - стовчений циркон, 

кремнезем), (Septodont, Франція); 

 набір паст «CCS Profilaxpasta» (SDI, Швеція) різного ступеня абразивності, що містять 

гідроксид алюмінію, діоксид титану, сполуки фтору. Пасти відрізняються за RDA: RDA 250 

(блакитна смуга) - для видалення щільного нальоту і грубої обробки; RDA 170 (зелена смуга) 

- для видалення щільного нальоту; RDA 120 (червона смуга) - мілкодисперсна паста для 

видалення незначного нальоту; RDA 40 (жовта смуга) - екстрам'яка паста для фінішного 

полірування зубів і пломб. 

 

ФЛЮОРИЗАЦІЯ ЗУБІВ 

Запобігти виникненню або знизити чутливість твердих тканин після професійного 

чищення зубів можна за допомогою використання фторовмісних гелів, паст, лаків. 

Фторовмісні засоби: 

 «Detartrine fluoree» (оскід цирконію та іонізований фтор) - для обробки зубів з підвищеною 

чутливістю до подразників (Septodont); 

 «Hawe Tri-Fluor-O-Clean Prophylaxe-Paste»; 
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 «Protect» (Butler); 

 «Полідент № 3» (Владмива) та ін. 

У таких пастах міститься від 1000 до 20000 ч/млн іонів фтору (натрію фторид, натрію 

монофторфосфат, фторид олова, кальцію фторид). Деякі пасти містять слабкі антисептики: 

 «Prophylactic Past» (Products Dentaires); 

 «Remot» (Lege Artis); 

 «Полідент № 2» (Владмива). 

 

Основні принципи проведення професійного чищення зубів: 
 

1. При генералізованому пародонтиті загостреного перебігу в перше відвідання 

видаляти тільки м’які зубні відкладення та надавати перевагу протизапальній терапії. 

Професійну гігієну в повному обсязі виконувати після усунення явищ загострення. 

Інструментальну обробку поверхні кореня проводити лише після ліквідації гострого 

запального процесу в тканинах пародонта. Пошкодження м'яких тканин на тлі гострого 

запалення призводить до бактеріємії, що особливо протипоказано пацієнтам з обтяженим 

соматичним анамнезом. 

2. Дотримання правил асептики і антисептики. Через високий вмісту 

мікроорганізмів в зубному нальоті і камені, перед видаленням відкладень необхідно 

проводити обробку операційного поля розчином антисептику. 

3. Не існує універсального пародонтологічного інструменту, здатного вирішити всі 

завдання професійного чищення зубів. Необхідно використовувати комплект інструментів з 

урахуванням особливостей клінічної ситуації і маніпуляцій, що проводяться (видалення 

зубного каменю, видалення пігментації, полірування поверхонь зуба і т. д.). 

4. Об'єм роботи за один прийом залежить від часу, який лікар може затратити на 

пацієнта, і від ефективності анестезіологічного забезпечення (Грудянов А.І., 1997). Отже, 

обробляються не 2-4 зуби (давні нормативи), а одна або й дві щелепи відразу (якщо пацієнт 

має час і може витримати такий об'єм процедур). 

5. Повністю видалити зубні відкладення за 1 відвідування практично неможливо, 

навіть якщо їх і небагато. В одному й тому ж місці необхідно знімати зубний камінь 

декілька (2-3-4) разів (залежно від кількості та від ступеня мінералізації відкладень). 

 

Об’єм курсу професійної чищення зубів (Цепов Л.М., 2008): 
 

При наявності мінералізованих зубних відкладень і щільного пігментованого нальоту - 

застосування хімічних препаратів для розм'якшення зубного каменю, ручних інструментів, 

ультразвукових і піскоструминних апаратів (або щіток з абразивною пастою). 

При наявності тільки мінералізованих зубних відкладень - застосування хімічних 

препаратів для розм'якшення зубного каменю, ручних інструментів, ультразвукових апаратів. 

При наявності пігментованого нальоту і відсутності мінералізованих зубних 

відкладень - застосування ультразвукових і піскоструминних апаратів (або щіток з 

абразивною пастою). 

При наявності м'якого «зубного» нальоту - застосування піскоструминних апаратів 

(або щіток з абразивною пастою). 

У всіх випадках видалення зубних відкладень повинно закінчуватися поліруванням 

поверхонь зуба. 
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Загальні правила проведення професійного чищення зубів: 

1. Ергономічне положення лікаря і пацієнта. Найбільш оптимальна позиція лікаря - на 12 год., 

пацієнта - горизонтальне положення. Під час видалення зубних відкладень із зубів верхньої 

щелепи хворому слід підняти підборіддя; при роботі на нижній - опустити; при роботі на 

бічних секстантах голова пацієнта може бути повернута вправо або вліво. 

2. Хороше освітлення. 

3. Захист персоналу: окуляри або захисний екран, рукавички, маска, використання пилососа і 

слиновідсмоктувача. При роботі з ультразвуковими приладами - часта зміна маски (кожні 20 

хв.). 

4. Системність і послідовність видалення зубних відкладень, зубні відкладення видаляються за 

квадрантами (секстантами). 

5. Правильний вибір інструментарію. Інструмент повинен бути гострим, стерильним, мати 

певний розмір і відповідати груповій належності зубів. Необхідно враховувати вид зубних 

відкладень (над- або під’ясенні), кривизну поверхні кореня, залучення фуркації. Після 

кожного професійного чищення зубів гостроту робочої поверхні ручних інструментів 

необхідно перевіряти і відновлювати, насадки для ультразвукових апаратів слід регулярно 

оглядати, визначаючи ступінь їх зношеності. 

6. Надійна фіксація ручного інструменту і рук лікаря. Рука, в якій знаходиться інструмент, 

повинна бути фіксована на підборідді пацієнта або сусідніх зубах. Рухливі зуби фіксуються 

пальцями лівої руки або шиною. Правильний вибір опори і фіксуючого положення 

працюючої руки знижує напругу і зменшує ризик травмування м'яких тканин порожнини 

рота при маніпуляціях. 

7. Правильне розташування інструментарію і правильний вибір рухів. Ріжуча частина 

інструменту повинна розташовуватися паралельно поверхні кореня, рухи - від шийки зуба до 

ріжучого краю. При роботі ультразвуковими насадками - паралельно осі зуба, кут верхівки 

насадки по відношенню до поверхні зуба, щоб уникнути пошкодження твердих тканин, не 

повинен перевищувати 15°. Плавні зіскоблюючи рухи при видаленні зубних відкладень 

зменшують ризик розвитку ускладнень, відштовхувальні рухи збільшують його (травма 

твердих і м'яких тканин, проштовхування каменя в м'які тканини). 

8. Належна увага антисептичній обробці порожнини рота. Ретельна антисептична обробка 

проводиться під час всієї процедури видалення зубних відкладень (перекис водню, 

хлоргексидин, фурацилін, триклозан та ін.) Розчини слабких антисептиків рослинного 

походження (календули, звіробою та евкаліпту) малоефективні в клінічних умовах 

застосування (Н.А. Юдіна, Мінськ, 2007). 

 

Наступним етапом усунення місцевих подразників є САНАЦІЯ ПОРОЖНИНИ РОТА, яка 

включає: 

• видалення зубів, що не підлягають лікуванню; 

• лікування зубів: 

 пломбування каріозних порожнин та заміну неякісних пломб; 

 лікування некаріозних уражень; 

 депульпування зубів з клінічними ознаками запалення пульпи та зубів зі змінами в 
періодонті (вогнище ураження діаметром до 5 мм); 

• заміну неякісних ортопедичних (ортодонтичних) конструкцій; 

• корекцію оклюзійних взаємовідношень: 

 вибіркове пришліфування; 

 шинування; 
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 раціональне протезування. 
 

При лікуванні уражень твердих тканин зубів окрему увагу слід приділяти лікуванню 

карієсу апроксимальних та пришийкових поверхонь. 

 

КОНТАКТНИЙ ПУНКТ 

Зубний ряд після прорізування зубів завдяки контактному розташуванню зубів 

утворює єдину динамічну систему. Залежно від групи зубів (моляри, премоляри, різці) 

контактні співвідношення зубів після прорізування можуть бути точковими або площинними 

(лінійними). 

При розвитку патологічного процесу в пародонті змінюються топографо-анатомічні 

взаємовідносини між екватором коронки зуба, яснами та альвеолярним краєм. Пломбування 

каріозних порожнин на контактних поверхнях вимагає раціонального вибору форми 

контактного пункту. 

Точковий контактний пункт: 

 при збереженні фізіологічних параметрів міжзубного простору постійних зубів, цілісності 

міжальвеолярної перегородки в осіб молодого віку. 

Площинний контактний пункт (поверхня зіткнення повинна бути у вестибулярному 

напрямку та по вертикалі коронки зуба): 

 у дорослих при незначному збільшенні фізіологічних параметрів міжзубного простору 

(генералізований пародонтит початкового-І ступеня). 

Не створюють контактний пункт (пломбують каріозні порожнини таким чином, 

щоб міжзубний проміжок був широко відкритий і нагадував форму конуса, основа якого 

звернена до оклюзійної поверхні): 

 при широких міжзубних проміжках, 

 наявності фізіологічних трем і діастем, 

 при значній атрофії міжзубного сосочка, 

 при генералізованому пародонтиті з утворенням пародонтальних і особливо кісткових 

кишень. 

Для пломбування зубів при захворюваннях пародонта слід обирати матеріали, що 

мають підвищені полірувальні (мікрогібриди) та антисептичні властивості (склоіономерні 

цементи). 

Важливими заходами в комплексному лікуванні захворювань пародонту є усунення 

травматичної оклюзії, тимчасове шинування та раціональне протезування. 
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с пародонтотропными средствами гигиены / Г. Ф. Белоклицкая, Я. С. Горбань // 

Современная стоматология. – 2009. – № 5. – С. 27–31. 

4. Вольф Герберт Ф. Пародонтология / Герберт Ф. Вольф, Эдит М. Ратейцхак, Клаус 

Ратейцхак; Пер.с нем.; Под ред. проф. Г.М.Барера. – M.: МЕДпресс-информ, 2008. –548 с. 

5. Георгиев В. И. Профессиональная гигиена полости рта в пародонтологии / В. И. Георгиев 

// Стоматолог. – 2002. – № 2. – С. 47–49. 

6. Грохольский А. П. Назубные отложения: их влияние на зубы, околозубные ткани и 

организм / А. П. Грохольский, Н. А. Кодола, Т. Д. Центило. – К., 2000. – 160 с.  

7. Грудянов А. И. Заболевания пародонта / А. И. Грудянов. – М. : МИА, 2009. – 336 с. 

8. Грудянов А.И., Москалев К.Е. Инструментальная обработка поверхностей корней зубов.- 

М.: ООО «Медицинское информационное агентство», – 2005. – 72с.: ил. 

9. Дмитриева Л. А. Клинические и микробиологические аспекты применения 

реставрационных материалов и антисептиков в комплексном лечении заболеваний 

пародонта / Л. А. Дмитриева, А. Е. Романов, В. Н. Царев. – М. : МЕДпресс–информ. – 

2002. – 96 с. 

10. Еловикова Т. М. Арифметика пародонтологии. Ручные инструменты. - М. : МЕДпресс-

информ, 2006. - 80 с. 

11. Жуматов У. Ж. Оценка эффективности удаления зубних обложений с использованием 

ультразвука / У. Ж. Жуматов, З. М. Бекметов // Клиническая стоматология. – 2002. – № 4. 

– С. 44–45. 

12. Мельничук Г. М. Гінгівіт, пародонтит, пародонтоз: особливості лікування : навч. посіб. / 

Г. М. Мельничук, М. М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2010. – 284 с. 

13. Лукиных Л. М. Болезни пародонта (клиника, диагностика, лечение и профилактика): 

руководство / Л. М. Лукиных, Е. Н. Жулев.. - Н.Новгород: НГМА, 2005. - 322 с. 

14. Мащенко И.С. Заболевания пародонта. – Днепропетровск: Коло, 2003. – 271 с. 

15. Мюллер Х.-П. Пародонтология / Х.-П. Мюллер, пер. с нем. – Львов: «ГалДент», 2004. – 

256 с. 

16. Цепов Л. М. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний пародонта / Л. М. Цепов, 

А. И. Николаев, Е. А. Михеева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 

272 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/964635/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/964635/
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17. Улитовский С. Б. Энциклопедия профилактической стоматологии – СПб.: Человек, 2004. 

– 184 с. 

18. Чумакова Ю. Г. Алгоритм проведения профессиональной гигиены рта у лиц с 

заболеваниями пародонта / Ю. Г. Чумакова, А. И. Перова // Дентальные технологии. – 

2006. – № 1–2. – С. 10–13. 

Електронні джерела: 

1. http://vitastom.com/kompleks_professionalnoy_gigieny_ 

2. http://bone-surgery.ru/view/sposoby_udaleniya_zubnyh_otlozhenij/ 

3. http://bone-surgery.ru/view/udalenie_zubnyh_otlozhenij/ 

4. http://stomfak.ru/parodontologiya/zubnaya-blyashka-i-zubnoj-kamen.html?Itemid=76 

5. http://stomfak.ru/parodontologiya/sovremennye-metody-konservativnogo-lecheniya-

zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76 

6. http://www.science-education.ru/100-5005 

7. http://www.parodont.ru/freeindex.html 

8. http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news 

9. http://www.galdent.com.ua/ua/pro-vydannia-ipo 

10. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html 

11. http://www.parodont.ru/free/index.shtml 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

1.  Місцеві подразнювальні фактори. 1. Зазначте місцеві подразнювальні фактори 

тканин пародонта. 

2. Визначте їх роль у виникненні хвороб 

пародонта 

 

2.  Методи діагностики та способи 

усунення місцевих 

подразнювальних факторів тканин 

пародонта. 

1. Зазначте методи діагностики та способи 

усунення місцевих травмуючих чинників, що 

стосуються м’яких тканин порожнини рота 

(аномалії будови присінку, прикріплення 

вуздечок). 

2. Зазначте методи діагностики та способи 

усунення місцевих травмуючих чинників, що 

стосуються зубних рядів (зубні відкладення, 

аномалії прикусу, дефекти зубних рядів тощо). 

3. Зазначте методи діагностики та способи 

усунення місцевих травмуючих чинників, що 

стосуються окремих зубів (каріозні порожнини, 

ендодонтичні проблеми тощо). 

 

3.  Поняття «професійна гігієна 

порожнини рота». 

1. Дайте визначення поняття «професійна гігієна 

порожнини рота», поясніть її роль у 

комплексному лікуванні хворих на захворювання 

пародонта. 

2. Етапи проведення професійної гігієни 

порожнини рота. Оцінка індивідуальної гігієни. 

 

4.  Інструментальне забезпечення 

проведення професійної гігієни 

порожнини рота. 

1. Зазначте способи видалення зубних відкладень. 

2. Хімічний спосіб видалення зубних відкладень: 

Суть. Забезпечення. Методика проведення. 

Переваги та недоліки. 

3. Механічний спосіб видалення зубних 

відкладень: інструментальний (ручний) метод. 

Забезпечення. Техніка використання 

інструментарію. Переваги та недоліки. 

4. Механічний спосіб видалення зубних 

відкладень: фізичний (апаратний) метод. 

 

http://vitastom.com/kompleks_professionalnoy_gigieny_
http://bone-surgery.ru/view/sposoby_udaleniya_zubnyh_otlozhenij/
http://bone-surgery.ru/view/udalenie_zubnyh_otlozhenij/
http://stomfak.ru/parodontologiya/zubnaya-blyashka-i-zubnoj-kamen.html?Itemid=76
http://stomfak.ru/parodontologiya/sovremennye-metody-konservativnogo-lecheniya-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://stomfak.ru/parodontologiya/sovremennye-metody-konservativnogo-lecheniya-zabolevanij-parodonta.html?Itemid=76
http://www.parodont.ru/freeindex.html
http://www.ukrdental.com/lib/stomat_news
http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/index_topic_id_11.html
http://www.parodont.ru/free/index.shtml
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№ Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

 Вивчити:   

Забезпечення. Техніка використання 

інструментарію. Переваги та недоліки. 

5.  Особливості відновлення 

контактного пункту у хворих на 

генералізований пародонтит. 

 

1. Зазначте особливості відновлення контактного 

пункту при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, 

ІІІ, ІV класів у хворих на ГП. 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

А. Теоретичні питання для самоконтролю(α-ІІ): 

1. Місцеві подразники та їх роль у виникненні хвороб пародонта. 

2. Види зубних відкладень. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, 

структура, вплив на тканини пародонта. 

3. Способи виявлення та видалення зубних відкладень. 

4. Види ручних інструментів для видалення зубних відкладень. Переваги та недоліки. 

5. Звукові та ультразвукові пристрої для видалення зубних відкладень. Переваги та недоліки. 

6. Протипоказання до застосування звукового та ультразвукового методів видалення зубних 

відкладень. 

7. Повітряно-абразивні системи для видалення зубних відкладень. Переваги та недоліки. 

8. Етапи видалення зубних відкладень. 

9. Відновлення контактного пункту при пломбуванні каріозних порожнин ІІ, ІІІ, ІV класів у 

хворих на генералізований пародонтит. 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

 

1. До місцевих подразників тканин пародонта відносять: 

а) аномалії прикріплення вуздечок губ, язика, щічно-ясенних зв’язок 

б) зубні відкладення 

в) захворювання шлунково-кишкового тракту 

г) патологію прикусу 

д) наявність ортопедичних конструкцій 

е) дефекти зубних рядів 

є) каріозні порожнини ІІ, ІІІ, IV, V класів 

ж) супраконтакти 

 

Відповідь: а, б, г, е, є, ж. 

2. Встановіть правильну послідовність проведення професійної гігієни порожнини рота: 

а) усунення травматичної оклюзії: вибіркове пришліфування, тимчасове шинування та 

протезування 

б) шліфування й полірування зубів 

в) видалення зубних відкладень 

г) флюоризація зубів 

д) усунення місцевих подразнювальних факторів 

е) навчання раціональної гігієни та контрольоване чищення зубів 

 

Відповідь: е, в, б, г. 



21 
 

3. Визначте призначення інструментів для проведення професійного чищення зубів: 

Інструменти Призначення 

1. Пародонтальний зонд, експлорер A. Інструменти для полірування зубної 

поверхні 

2. Серповидний скейлер, кюрета, імплакер B. Інструменти для зняття зубних відкладень 

3. Полір, абразивна смужка, щітка C. Діагностичні інструменти 

4. Ультразвуковий скейлер D. Інструменти для зняття зубних відкладень 

і вирівнювання поверхні кореня зуба 

 

Відповідь: 1 - С; 2 - D; 3-А; 4 - В. 

4. Заповніть таблицю: 

 

Методи усунення місцевих подразників тканин пародонта 
Місцеві подразники Методи усунення 

1.   

2.   

3.   
4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Відповідь: див. схему №1 

В. Задачі для самоконтролю: 

Задача 1 

Хворий А., 26 років, хворіє на генералізований пародонтит І ступеня. Проведено 

професійну гігієну порожнини рота. Об’єктивно: в 36, 37 зубах на суміжних контактних 

поверхнях визначаються глибокі каріозні порожнини. Фізіологічні параметри міжзубного 

простору збільшені незначно. Рухомість зубів відсутня. Рентгенологічно: резорбція 

міжальвеолярних перетинок до ¼ довжини кореня, остеопороз, між 36, 37 зубами висота 

міжальвеолярної перетинки знижена на ⅓ висоти. Усунення місцевих подразників тканин 

пародонта в цьому випадку в першу чергу передбачає? 

Відповідь: створення площинного контактного пункту між 36, 37 зубами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Задача 2 

Хворому П., 55-ти років, встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. 

Об’єктивно: 

 

Рухомість зубів ІІ ступеня, численні супраконтакти. Рентгенологічно: 

 

Визначте місцеві подразники тканин пародонта у даного хворого. 

Відповідь: 

1. Низьке прикріплення вуздечки верхньої губи. 

2. Наявність зубних відкладень (над- та під’ясенних). 

3. Порушення оклюзійних співвідношень, численні супраконтакти. 

4. Рухомість зубів. 

5. Нераціональні ортопедичні конструкції. 

6. Карієс кореня 11 зуба, навислі краї пломб 14, 12 зубів, рецесія ясен та оголення 

коренів 11, 21, 24 зубів. 

 

 

 

 

2 

2 
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Задача 3 

Хворій Х., 35-ти років, встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Об’єктивно: Рухомість 

фронтальних зубів нижньої щелепи І ступеня. 

  
 

Рентгенологічно: 

 

Складіть план усунення місцевих подразників тканин пародонта. 

Відповідь: 

1. Професійна гігієна порожнини рота (навчання та контроль індивідуальної гігієни порожнини 

рота, ультразвуковий скейлінг, шліфування та полірування зубів, флюоризація). 

2. Тимчасове шинування фронтальної групи зубів нижньої щелепи. 

3. Вибіркове пришліфування зубів, створення ковзної оклюзії. 

4. Санація порожнини рота, заміна пломб 11, 21 зубів. 

5. Раціональне протезування, заміщення відсутнього 26 зуба, перевірка оклюзійних 

взаємовідношень, корекція оклюзії. 

6. Ортодонтичне лікування, постійне шинування фронтальної групи зубів нижньої щелепи. 

 

 

3 

3 
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Задача №4 

Хворий Ш., 53 років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний 

запах з рота, рухомість зубів. Об’єктивно: Пародонтальні кишені глибиною 6-8 мм, рясна 

гноєтеча. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня. 

 
Рентгенологічно: 

 

Встановіть діагноз. Складіть план усунення місцевих подразників тканин пародонта. 

Відповідь: 

Діагноз: Генералізований пародонтит, ІІІ ступінь, загострений перебіг, симптоматичний 

виразковий гінгівіт. 

1. Видалення м’якого зубного нальоту ручним методом. 

2. Протизапальна терапія. 

3. Після усунення явищ загострення - професійна гігієна порожнини рота (навчання та 

контроль індивідуальної гігієни порожнини рота, ультразвуковий скейлінг, 

шліфування та полірування зубів, флюоризація). 

4. Видалення зубів, що не підлягають лікуванню. 

5. Шинування зубів, вибіркове пришліфування зубів, створення ковзної оклюзії. 

6. Раціональне протезування, перевірка оклюзійних взаємовідношень, корекція оклюзії. 

4 

4

0 
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4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

 

1. Провести обстеження хворого на генералізований пародонтит (суб’єктивне - визначити 

скарги, зібрати анамнез захворювання та життя; об’єктивне - зовнішній огляд, пальпацію 

лімфатичних вузлів; огляд порожнини рота; оцінити стан тканин пародонта - проба 

Шіллєра-Писарева, індекс РМА (в модифікації Parma), індекс кровоточивості SBI). 

2. Провести індексну оцінку стану гігієни порожнини рота хворого на генералізований 

пародонтит (індекс Green-Vermillion). 

3. Інтерпретувати дані лабораторного (гемограма, аналіз крові на цукор, цитологічне 

дослідження вмісту ясенної кишені, РАМ тощо) та рентгенологічного (ортопантомограми 

тощо) обстеження. 

4. Провести диференційну діагностику та на підставі результатів обстеження хворого 

обґрунтувати діагноз захворювання (попередній або заключний). 

5. Скласти план комплексного лікування хворого на генералізований пародонтит, 

враховуючи дані загальносоматичного та стоматологічного статусу хворого (клінічні, 

лабораторні та рентгенологічні дані, а також додаткові методи дослідження). 

6. Визначити місцеві подразнювальні фактори у хворого з патологією тканин пародонта. 

7. Скласти комплексний план усунення місцевих подразнювальних факторів у хворого з 

патологією тканин пародонта. 

8. Провести професійну гігієну порожнини рота. 

9. Провести відновлення контактного пункту при генералізованому пародонтиті різного 

ступеня розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними навиками та професійними вміннями 

 

№ Завдання Вказівки Примітки 
1.  Отримайте медичну карту 

хворого (форма f043_0). 

Для первинного пацієнта карта виписується в реєстратурі. 

При повторному огляді пацієнт отримує карту в реєстратурі. 

Інформація в карту записується повністю, допустимі тільки 

загальноприйняті скорочення та абревіатури. 

2.  Проведіть стоматологічне 

обстеження хворого на 

генералізований пародонтит. 

Суб’єктивне: 

 запитайте скарги, анамнез захворювання та життя. 

Об’єктивне: 

 Зовнішній огляд 

 Огляд порожнини рота - стан: 

 слизової оболонки (щік, твердого піднебіння, м’якого 

піднебіння, язика, дна порожнини рота), 

 прикусу, 

 зубних рядів, 

 окремих зубів 

 Огляд ясен 

 

Визначте наявність місцевих подразнювальних факторів 

тканин пародонта: 

• Глибини присінку до 8 мм, 

• Аномалій прикріплення, форми та розміру вуздечок губ, язика, 

щічно-ясенних зв’язок (щільні тяжі, що вплітаються в міжзубні 

сосочки) 

• Патології прикусу 

• Дефектів зубних рядів 

• Травматичної оклюзії: 

 супраконтактів 

 рухомості зубів 

• Неякісних ортопедичних (ортодон-тичних) конструкцій 

• Зубних відкладень 

 зубного нальоту 

 зубної бляшки (біоплівки) 

 зубного каменю 

• Каріозних порожнин та неповноцінних пломб, особливо в 

пришийкових ділянках та на апроксимальних поверхнях зубів 

• Клиноподібних дефектів 

• Зубів з захворюваннями пульпи та періодонта тощо. 

Опитування проводиться цілеспрямовано. 

! Зверніть увагу на симптоми, що дозволяють припустити 

наявність проявів захворювання крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, імунодефіцитних станів тощо. 

Ретельно вивчіть історію хвороби пацієнта.  

! Зверніть увагу на вік пацієнта, наявні або перенесені загально-

соматичні захворювання. З’ясуйте можливу вагітність у жінок. 

Запитайте про прийом медикаментів, з метою лікування загально-

соматичної патології. Ознайомтесь із виписками лікаря-

інтерніста, анамнезом попереднього лікування. 

! Зверніть увагу на наявність клінічних ознак (болісність, 

гіперемія, набряк, гноєтеча, некротичний наліт тощо) 

загостреного (гострого) перебігу захворювання, що буде 

визначати тактику лікування. 

! Зверніть особливу увагу на виявлення місцевих подразників 

тканин пародонта. 

(Результати обстеження занотовуйте в медичну карту хворого 

(форма f043_0). 

3.  Проведіть індексну оцінку стану 

тканин пародонта хворого на 

Оцініть гігієну порожнини рота: індекс Green-Vermillion. 

 

! Зверніть увагу: Недостатній догляд за ротовою порожниною є 

одним з головних чинників розвитку запалення тканин пародонта, 
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генералізований пародонтит.  

 

Оцініть рівень запалення ясен: проба Шіллера-Писарєва, 

індекс РМА (в модифікації Parma), індекс кровоточивості SBI. 

інтоксикації та аутоалергізації місцевих тканин та організму в 

цілому, розвитку дисбіозу порожнини рота. 

Динамічне спостереження за зміною показників ясенних індексів 

дозволяє оцінити адекватність та успішність лікування. 

4.  Інтерпретуйте дані 

лабораторного та 

рентгенологічного обстеження. 

За показаннями: гемограма, аналіз крові на цукор тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

Опишіть ортопантомограму, визначте наявність дистрофічних 

змін кісткової тканини. 

! Зверніть увагу: Захворювання тканин пародонта часто є 

первинними симптомами інших тяжких загальносоматичних 

захворювань: захворювань крові, ендокринної системи, 

шлунково-кишкового тракту, імунодефіцитних станів, СНІДу. 

Обґрунтоване та своєчасне призначення додаткових методів 

обстеження, правильна інтерпретація їх результатів дозволяє 

провести ранню діагностику цих станів та обрати адекватну 

тактику лікування. 

! Зверніть увагу на наявність деструкції кортикального шару, 

резорбції міжальвеолярних перетинок, розширення 

періодонтальних щілин та остеопорозу губчастої речовини кістки. 

5.  Проведіть диференційну 

діагностику генералізованого 

пародонтиту. 

Диференціюйте генералізований пародонтит за ступенем 

розвитку, перебігом та з іншими дистрофічно–запальними 

захворюваннями пародонта. 

Для диференціації та підтвердження діагнозу використовуйте дані 

проведеного обстеження. 

6.  На підставі результатів 

обстеження хворого обґрунтуйте 

діагноз захворювання 

(попередній або заключний). 

Зазначте розповсюдженість, нозологічну одиницю, ступінь 

розвитку, перебіг захворювання, вид симптоматичного гінгівіту. 

Приклад: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний 

перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. 

7.  Складіть план комплексного 

лікування хворого на 

генералізований пародонтит. 

Визначте показання, послідовність проведення та об’єм 

проведення лікування генералізованого пародонтиту 

(консервативного, хірургічного, ортопедичного, 

фізіотерапевтичного) залежно від перебігу, ступеня розвитку 

захворювання та загальносоматичного стану хворого. 

 

Складіть план усунення місцевих подразнювальних чинників у 

хворого на генералізований пародонтит, оберіть метод 

видалення зубних відкладень. 

! Увага. При складанні плану лікування врахувати 

загальносоматичний стан хворого 

Зазначте (за показаннями) заходи: етіотропної (загальної, 

місцевої), патогенетичної (загальної, місцевої), симптоматичної 

(загальної, місцевої) терапії. 

 

! Увага. При визначенні об’єму та послідовності усунення 

місцевих подразнювальних чинників врахувати перебіг 

запального процесу (хронічний, загострення). 

8.  Проведіть професійну гігієну:   

9.  1. Навчання раціональної 

гігієни та контрольоване 

чищення зубів. 

1.1. Мотивація пацієнта до виконання правил гігієни порожнини 

рота. 

Проведіть роз’яснення та обґрунтуйте необхідність та важливість 

ретельного проведення індивідуальної гігієни порожнини рота. 

1.2. Вибір засобів індивідуальної гігієни. Оберіть (за допомогою викладача) зубну щітку, пасту, 

ополіскувач, засоби інтердентальної гігієни для даного хворого 

відповідно його стоматологічного статусу. 

1.3. Демонстрація техніки виконання індивідуального догляду 

та порядку проведення масажу ясен. 

Продемонструйте техніку виконання індивідуального догляду 

(чищення зубів) та порядку проведення масажу ясен на моделі. 

1.4. Контрольоване чищення зубів. За допомогою індикаторів зубного нальоту (Plaviso (Voco), 

таблетки «Dent» (Японія), «Динал» (Росія) та ін.) перевірте якість 
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виконання індивідуального чищення зубів. 

! Увага. Залучайте до активної співпраці хворого, пояснюйте 

маніпуляції, що проводяться, демонструйте результат (дзеркало, 

фото, інтраоральна відеокамера тощо) 

10.  2. Видалення зубних 

відкладень. 

2.1 Проведіть зрошення порожнини рота хворого розчином 

антисептику 

Оберіть згідно з статусом хворого розчин антисептику 

(хлоргексидин, гексетидин, р-н метронідазолу, мірамістин, 

фурацилін, перекис водню та ін.). 

2.2 Місцеве знеболення (за потребою) Аплікаційне або ін'єкційне 

2.3 Візуалізуйте зубні відкладення Нанесіть ватною паличкою (кулькою) один з фарбувальних 

розчинів - йодвмісний розчин, 0,75% та 6% основний фуксін, 4-

5% спиртовий розчин еритрозіну, таблетки еритрозіну (Mentadent, 

Огаl В Einfarb Plagueindikator, Plague-Farbetablette та ін.), Plaviso 

(Voco) тощо 

2.4 Проведіть антисептичну обробку операційного поля Ватною паличкою (тампоном) нанесіть на ясна йодовмісний 

розчин («Повісепт», «Йокс», 1% р-н йодинол, йоддицерин тощо) 

2.5 Видаліть зубні відкладення: 

 над’ясенні 

 під’ясенні 

Метод видалення зубних відкладень обирають залежно від іх 

характеру, кількості та перебігу запального процесу. 

1. За потребою хімічним способом проведіть розм’якшення 

зубних відкладень (гелі на основі органічних кислот або соляної 

кислоти («Detartrol ultra» (Septodont), «Depuration Solution», 

(Products Dentaires), «Белагель - Р» (ВладМіВа) тощо згідно з 

інструкцією до використання). 

2. Фізичним (низькочастотним, ультразвуковим, повітряно-

абразивним) або інструментальним (гачками, кюретами Грейсі) 

методом видаліть зубні відкладення. 

! Увага 

Чітко дотримуйтесь загальних правил проведення 

професійного чищення зубів (див. зміст теми заняття). 

! Застосовуйте засоби безпеки пацієнта, медичного персоналу 

та особистої безпеки (маски, окуляри тощо) 

2.6 Проведіть антисептичне зрошення операційного поля Ретельно промийте порожнину рота хворого розчинами 

антисептиків (хлоргексидин, гексетидин, р-н метронідазолу, 

мірамістин, фурацилін, перекис водню та ін.). 

2.7 Проконтролюйте повноту видалення зубних відкладень Візуально, мануально, фарбувальні розчини. Проведіть повторне 

видалення за потребою. 

11. . 3. Шліфування й полірування 

зубів. 

3.1 Відполіруйте поверхні зубів Ретельно відполіруйте оброблені поверхні зубів використовуючи 

щіточки (гумові чашечки, поліри тощо) та абразивні пасти 

(«Prophy Paste» (Oral-B), «Detartrine» (Septodont), «Полідент» №1, 

№2, №3 (ВладМіВа) тощо). 

3.2 Проведіть антисептичну обробку ротової порожнини Ретельно промийте порожнину рота хворого розчинами 

антисептиків (хлоргексидин, гексетидин, р-н метронідазолу, 



29 
 

мірамістин, фурацилін, перекис водню та ін.). 

12.  4. Флюорізацію зубів. 4.3. Проведіть флюоризацію зубів 

 

Нанесіть на оброблені поверхні фторовмісні гелі, лаки («Fluoridin 

Gel № 5», (Voco), «Pro Fluorid gelee» (Voco), «Bifluorid 12» (Voco), 

«Fluor Protector» (Vivadent) тощо). 

13.   4.4. Проведіть аплікацію протизапальних засобів на ясна Нанесіть на ясна протизапальний засіб (гель «Холісал», 

«Камістад», пасти на основі мефенаміну натрієвої солі тощо). 

14.  Проведіть санацію порожнини 

рота. 

В наступні відвідання проведіть лікування карієсу та його 

ускладнень, клиноподібних дефектів тощо 

! Особливу увагу зверніть на правильне відновлення контактного 

пункту при карієсі ІІ, ІІІ, ІV класів, ретельне пришліфування 

пломб в пришийкових ділянках. 

Для відновлення дефектів обирайте матеріали з високими 

полірувальними властивостями. 



 
 

4.5. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

Таблиці, слайди, стоматологічне оснащення, інструменти, матеріали та тематичний 

пацієнт 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

Тема: Сучасні методи виявлення та усунення місцевих подразників порожнини рота 

(«PerioScan», Sirona; «Decec Tar», Ultradent; «Periotest», Gulden Medizintechnik, «Florida 

Probe», Florida Probe Сorporation, «Vector», Durr Dental Gmbh & Co. Kg та ін.) 

тощо 
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Тестові завдання: 

1. Етапи професійної гігієни порожнини рота: 

A. Навчання раціональної гігієни та контрольоване чищення зубів, видалення зубних 

відкладень, шліфування й полірування зубів, флюоризація зубів 

B. Видалення зубних відкладень, шліфування й полірування зубів, флюоризація зубів 

C. Антисептична обробка порожнини рота, видалення зубних відкладень, полірування зубів 

D. Видалення над’ясенних зубних відкладень, видалення під'ясених зубних відкладень 

E. Навчання раціональної гігієни, видалення зубних відкладень 

 

2. Способи видалення зубних відкладень: 

A. Хімічний, механічний 

B. Ручний, ультразвуковий 

C. Медикаментозний, інструментальний 

D. Ручний, апаратний 

E. Хімічний, фізичний 

 

3. Відносним протипоказанням до проведення професійного чищення зубів є: 

A. Наявність гострого (загостреного) запалення ясен 

B. Вік хворого понад 60 років 

C. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня 

D. Множинний карієс 

E. Наявність хронічного запалення ясен 

 

4. Протипоказанням до проведення ультразвукового методу видалення зубних відкладень є: 

A. Хронічний виразковий гінгівіт 

B. Вік хворого понад 60 років 

C. Хронічний катаральний гінгівіт 

D. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня 

E. Множинний карієс 

 

5. Хвора 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний запах з 

рота. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів гіперемовані, набряклі, на зубах 

значні відкладення зубного каменю. Пародонтальні кишені глибиною 2-3 мм, рухомість 

зубів І ступеня. На рентгенограмі відмічається остеопороз, резорбція міжальвеолярних 

перегородок у межах 1/3 їх висоти. Поставлений діагноз: генералізований пародонтит, І 

ступінь, загострений перебіг. З чого ви розпочнете лікування? 

A. Протизапальної терапії 

B. Шинування 

C. Визначення оклюзіограми 

D. Видалення зубних відкладень 

E. Вибіркового пришліфування зубів 

 

6. Інструмент, призначений для виявлення зубних відкладень: 

A. Пародонтальний зонд 

B. Пародонтальна гладилка 

C. Універсальна кюрета 
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D. Прямий шпатель 

E. Вигнутий штопфер 

 

7. Інстумент, призначений для видалення глибоких під’ясенних зубних відкладень: 

A. Кюрета Грейсі 

B. Серповидний скейлер 

C. Долото 

D. Імплакер 

E. Експлорер 

 

8. Флюоризація зубів при проведенні професійного чищення зубів проводиться з метою: 

A. Профілактики карієсу та гіперестезії 

B. Профілактики загострення запалення ясен 

C. Згладжування поверхонь коренів зубів 

D. Остаточного видалення зубних відкладень 

E. Не проводиться 

 

9. Засіб для фторування зубів при проведенні професійного чищення: 

A. «Bifluorid 12» (Voco) 

B. «Sensodyne fluoride» (GlaxoSmithKline) 

C. «Lacalut fluor» (Lacalut) 

D. «Colgate Total» (Colgate-Palmolive Company) 

E. «Paradontax с фтором» (GlaxoSmithKline) 

 

10. Універсальний пародонтологічний інструмент, призначений для проведення всіх етапів 

професійного чищення зубів: 

A. Не існує 

B. Імплакер 

C. Експлорер 

D. Універсальна кюрета Грейсі 

E. Зоноспецифічна кюрета Грейсі 

 

11. Контактний пункт – це: 

A. Точка стикання двох поруч розміщених зубів 

B. Точка стикання зубів антагоністів 

C. Найбільш випукла точка на вестибулярній поверхні зуба 

D. Точка стикання пломби із зубом 

E. Найбільш випукла точка на оральній поверхні зуба 

 

12. При вираженій атрофії ясенних сосочків, наявності кісткових кишень та рухомості зубів 

контактні пункти створюють: 

A. Не створюють 

B. У вигляді точки (точкові) 

C. У вигляді площини у вестибулярному напрямку 

D. У вигляді площини по вертикалі коронки зуба 

E. У вигляді площини у вестибулярному напрямку так і по вертикалі коронки. 


