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ЕНДОДОНТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РУЧНОЇ ТА МАШИННОЇ 

ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ. ЕНДОНАКОНЕЧНИКИ. 

АПЕКСЛОКАТОРИ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРАВИЛА РОБОТИ. ТЕХНІКА 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

(3 години) 

 

UU1. Актуальність теми 

Не дивлячись на безперечні успіхи, досягнуті терапевтичною 

стоматологією, якість ендодонтичного лікування у ряді випадків, на жаль, 

залишається незадовільною. 

В той же час, вогнища гострого і хронічного запалення в пульпі та 

періодонті завдають пацієнту фізичних і моральних незручностей, можуть 

служити джерелом розвитку одонтогенних запальних процесів щелепно-

лицевої ділянки та шиї, здатні ускладнювати перебіг захворювань внутрішніх 

органів і систем, провокувати розвиток вогнищево-обумовлених 

(загальносоматичних) захворювань. Тому своєчасне, адекватне і ефективне 

ендодонтичне лікування є одним з найважливіших напрямів роботи лікаря-

стоматолога-терапевта. 

Успіх ендодонтичного лікування багато в чому залежить від якісної 

механічної (інструментальної) обробки кореневих каналів. Цей етап є 

основним і найскладнішим в технічному відношенні компонентом 

ендодонтичного лікування. Для його забезпечення застосовується ручна та 

машинна техніка обробки кореневих каналів. Досить перспективним 

напрямком вдосконалення якості ендодонтичного лікування є застосування 

машинних методів обробки, особливо з використанням акустичних систем, а 

також нікель-титанових інструментів, що обертаються. Проте у ряді 

клінічних ситуацій більш обґрунтованим і ефективним залишається 

вживання ручного способу обробки. 

 

UU2. Навчальні цілі заняття 

Рівень теоретичних знань 

1. Класифікацію ендодонтичного інструментарію. 

2. Ендодонтичний інструментарій для ручної обробки кореневих 

каналів. 

3. Ендодонтичний інструментарій для машинної обробки кореневих 

каналів. 

4. Види і принцип роботи ендодонтичних наконечників. 

5. Види, принцип роботи апекслокаторів. 

6. Засвоїти техніку використання ручних ендодонтичних 

інструментів. 

7. Засвоїти техніку використання ендодонтичних наконечників. 

8. Засвоїти техніку використання машинних ендодонтичних 

інструментів. 



Позааудиторне заняття №2 

3 

 

9. Оволодіти навичками роботи ручними ендодонтичними 

інструментами. 

Рівень практичних навиків 

1. Вміти провести обробку кореневих каналів технікою "Step-back" 

ручними ендодонтичними інструментами. 

2. Вміти провести обробку кореневого каналу технікою "Crown Down" 

ручними ендодонтичними інструментами. 

Творчий рівень 

1. Вміти провести порівняльний аналіз сучасних методів обробки 

кореневих каналів. 

2. Вміти дати порівняльну характеристику методам визначення робочої 

довжини кореневого каналу. 

 

UU3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

10. Знати анатомо-топографічні особливості будови різців, ікол, 

премолярів, молярів верхньої та нижньої щелеп. 

11. Знати особливості гістологічної будови твердих тканин і пульпи зуба. 

12. Знати властивості сплавів металів. 

13. Знати показники механічної міцності – «момент скручування", 

"згинальний момент", "кутове відхилення" тощо. 

14. Знати принципи і етапи препарування каріозних порожнин за Блеком. 

15. Знати техніку розкриття і обробки порожнини зуба, топографію пульпових камер 
різних груп зубів. 

16. Знати анатомо-топографічні особливості будови кореневих каналів 

різних груп зубів, варіанти будови кореневих каналів. 

17. Знати ендодонтичні інструменти. 

18. Знати методи визначення робочої довжини кореневого каналу. 

19. Знати методики інструментальної обробки кореневих каналів. 

20. Вміти визначати групову, топографічну належність екстрагованих 

зубів. 

21. Вміти оцінити топографічне співвідношення каріозної порожнини та 

пульпової камери зуба. 

22. Вміти знайти устя кореневих каналів зуба. 

23. Вміти орієнтуватися в морфологічних особливостях тієї або іншої 

частини зуба, яка піддається обробці. 

24. Вміти здійснювати вибір ендодонтичного інструментарія, залежно від 

клінічної ситуації, спираючись на відомості про фізико-хімічні 

властивості матеріалу, з якого він виготовлений. 

25. Вміти препарувати каріозну порожнину І, ІІ, ІІІ, IV і V класу за Блеком. 

26. Вміти обрати доступ, провести трепанацію і висікання склепіння 

пульпової камери різних груп зубів. 

27. Вміти провести видалення вмісту пульпової камери. 

28. Вміти створити повноцінний доступ до усть кореневих каналів. 
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29. Вміти візуалізувати устя кореневих каналів. 

30. Вміти оцінити можливі складнощі і перешкоди при проведенні 

ендодонтичної обробки кореневого каналу тим або іншим способом. 

31. Вміти обрати інструменти для інструментальної обробки кореневого 

каналу. 

32. Вміти визначати робочу довжину кореневих каналів різними 

способами. 

33. Вміти обрати методику інструментальної обробки кореневого каналу. 

 

3.2. Зміст теми заняття 

Механічна обробка кореневих каналів є найважливішим етапом 

ендодонтичного лікування. Для проведення цієї маніпуляції застосовують 

ендодонтичні інструменти. 

Перший ендодонтичний інструмент був створений в 1746 П'єром 

Фошаром. Це була сталева струна від піаніно з насічками і ручкою. Сучасні 

ендодонтичні інструменти виробляються промисловим шляхом з 

використанням високих технологій і передових наукових розробок. В даний 

час на стоматологічному ринку є великий вибір високоякісних 

ендодонтичних інструментів. Найбільшою популярністю у стоматологів 

користується продукція фірм «Dentsply», «Кеrr», «Мani», «Мicromega» і ін. 

Ендодонтичні інструменти залежно від призначення розділяються на 

декілька груп (А.І. Ніколаєв, Л.М. Цепов, 2007): 

1. Інструменти для розширення устя кореневого каналу. 

2. Інструменти для проходження кореневих каналів. 

3. Інструменти для розширення та вирівнювання кореневих каналів. 

4. Інструменти для визначення розміру кореневого каналу. 

5. Інструменти для видалення вмісту кореневого каналу. 

6. Інструменти для пломбування кореневого каналу. 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНОГО ЕНДОДОНТИЧНОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ: 

 

A. За призначенням: 

1. Інструменти для дослідження або діагностики:  

- коренева голка, гладка з круглим перетином; 

- голка Міллера; 

- глибиномір;  

- веріфер; 

2. Інструменти для видалення м'яких тканин зуба: 

- пульпоекстрактор; 

- рашпіль кореневий; 

- К-файл, Н-файл; 

3. Для проходження і розширення кореневого каналу: 
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3.1 Для розширення устя каналу: 

- бор типу Gates Glidden; 

- ример типу Peeso (Largo); 

- ример Beutelrock тип 1 (В1); 

- ример Beutelrock тип 2 (В2); 

- разкривач устя кореневого каналу (Orifice Opener); 

3.2 Для проходження кореневих каналів: 

- К-рімер; 

- К-флексорімер; 

- К-флексорімер Golden mediums; 

- пасфіндер; С+файл; С-Ріlot File; 

- K-Reamer Farside; 

- K-Reamer Deepstar; 

3.3 Для розширення кореневих каналів: 

- К-файл; 

- К-флексофайл; 

- К-флексофайл Golden mediums; 

- K-Flex Options; 

- профайли; 

- Apical Reamer; 

- Хедстрем файл (H-file); 

- безпечний бурав (Safety Hedstroem); 

- S-файл (Unifile, SET-H-File); 

- рашпіль (Rasp); 

- К-файл нитифлекс; 

- Endosonore file; 

- Endomatic file; 

- файли з максимальною конусністю (GT Files); 

- протейпери (ProTaper); 

4. Для пломбування кореневих каналів: 

- каналонаповнювач (Root Filler Lentulo); 

- спредер (Spreader), плагер (Plugger); 

- гутта-конденсор (Gutta-condensor); 

- переносник тепла (Неаt-саrrier); 

 

B. За способом приведення в дію: 

1. ручний; 

2. машинний; 

C. За способом виготовлення: 

1. шляхом закручування; 

2. шляхом нанесення нарізки (виточування); 

D. За матеріалом, з якого виготовлені: 

1. хромонікелева "порошкова сталь"; 
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2. шведська сталь; 

3. нікель-титановий сплав; 

E. За ступенем агресивності: 

1. з агресивною верхівкою; 

2. з безпечною верхівкою (ВААТ-tip); 

F. За розміром - діаметр в ділянці верхівки інструменту - 0,06-0,140. 

G. За довжиною інструменту (стандартні - 21, 25, 28, 31 мм, вкорочені – 15 і 

18 мм). 

 

Ендодонтичні інструментарій для ручної обробки кореневих каналів 

детально описаний в літературних джерелах.[1, 2, 3, 4, 5] 

Останнім часом в ендодонтії все більш широко застосовують машинну 

обробку кореневих каналів.  

Переваги: 

- скорочення часу ендодонтичного лікування;  

- стандартизація обробки кореневих каналів;  

- сприятливе враження пацієнта про технічну оснащеність і кваліфікацію 

лікаря-стоматолога. 

Недоліки: 

- висока собівартість лікування; 

- складність індивідуального підходу до обробки каналу і погіршення 

тактильного контролю в процесі роботи; 

- відсутність принципових відмінностей якості обробки кореневого каналу 

ручними і машинними інструментами. 

Оптимальним можна вважати комбінування методів ручної і машинної 

обробки кореневих каналів з урахуванням клінічної ситуації, анатомічної 

будови зуба, мануальних навичок лікаря та фінансових можливостей 

лікувальної установи [3]. 

При машинній обробці кореневих каналів використовують різні типи 

спеціальних ендодонтичних наконечників (рис.1). 
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Рис. 1 Типи ендодонтичних наконечників 

 

ЕНДОДОНТИЧНІ НАКОНЕЧНИКИ: 

ЗВУКОВІ НАКОНЕЧНИКИ: 

 

Принцип роботи: 

- файл здійснює вібраційні рухи на частоті 1500-6500 Гц, яка знаходиться в 

межах сприйняття людського вуха; 

- акустичні хвилі передаються вздовж ендодонтичного інструменту → у 

місцях контакту робочої частини файлу зі стінками каналу відбуваються 

мікророзколювання дентину → розширення каналу, розкриття і очищення 

дентинних трубочок, часткове усунення "змазаного шару" зі стінок 

каналу. 

Переваги: 

- зворотно-поступальні рухи файлу в каналі та постійна іригація водою 

забезпечують ефективне і швидке очищення просвіту каналу, видалення 

залишків пульпи, мікроорганізмів, дентинної тирси; дозволяє надати 

каналу форму, зручну для пломбування не лише гуттаперчею, але і 

системою «Термафіл»: широка устьова частина і вузька, конусоподібна 

апікальна частина; 

- інструмент в процесі роботи не нагрівається → можлива робота сухими 

або злегка зволоженими файлами 

Приклади: 

"MM 1500 Sonic Air", "MM 1400 Mecasonic" (MicroMega). 

 

Методика роботи звуковими наконечниками: 

 

І етап: проходження, визначення робочої довжини і проведення початкового 

розширення ручними інструментами до № 15-20 за ISО (рис.2). 

ІІ етап: обробка кореневого каналу звуковим наконечником (рис.3, 4, 5, 6). 
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1. Спочатку менш агресивний «Меса Shaреr», зафіксований в наконечнику, 

вводять в кореневий канал на 1 мм менше робочої довжини, включають 

привід наконечника (починаються коливання файлу) і проводять обробку 

каналу на всьому протязі, змінюючи інструменти від тонших до товщих 

(рис.3). Розмір першого файлу відповідає останньому ручному 

інструменту або на розмір менше. 

2. Устьову і середню частину каналу додатково розширюють агресивнішими 

«Меса Rispi» (рис. 4). Файлом в каналі проводять зворотно-поступальні 

рухи з амплітудою 2—3 мм (рис. 5). При цьому інструмент притискують 

до стінок каналу, переміщуючи його за годинниковою стрілкою (мал. 6). 

 

   

Рис. 2 Початкове 

розширення каналу 

ручними 

інструментами до № 

15-20 за ISО. 

Рис. 3 Машинна 

обробка каналу на 

всьому протязі 

інструментами «Меса 

Shaреr». 

Рис. 4 Машинна 

обробка устьової і 

середньої частини 

каналу інструментами 

«Меса Rispi». 

 

 

 

 

Рис. 5 Обробка кореневого каналу 

звуковим наконечником: зворотно-

поступальні рухи інструментом в 

каналі з амплітудою 2-3 мм. 

Рис. 6. Обробка кореневого каналу 

звуковим наконечником: 

інструмент притискують до стінок 

каналу, переміщуючи його за 

годинниковою стрілкою. 
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ІІІ етап: обробка апікальної частини каналу ручними інструментами 

(мал. 7, 8). 

Звукові інструменти мають неагресивний кінчик і зберігають звуження 

апікальної частині кореневого каналу. Тому завершальну обробку 1—2 мм 

апікальної частини каналу проводять ручними інструментами. 

 

 

Рис. 7. Обробка кореневого каналу 

звуковим наконечником: потрібна 

завершальна обробка апікальної 

частини ручним інструментом для 

створення апікального упору і 

збереження апікального звуження. 

Рис. 8. Обробка кореневого каналу 

звуковим наконечником: форма 

каналу після обробки. 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВІ НАКОНЕЧНИКИ: 

Принцип роботи: 

- файл здійснює вібраційні рухи з частотою 20 000-45 000 Гц, яка 

знаходиться за межами людського слуху; 

- на біологічне середовище ультразвук створює комплексну теплову, 

механічну та фізико-хімічну дію: 

- тепловий ефект ультразвуку підсилює дію антисептиків і промиваючих 

рідин (гіпохлориту натрію, лимонної кислоти, ЕДТА і т. д.); 

- гідродинамічний ефект – мікрострімінг – стійка однонаправлена 

циркуляція рідини довкола файлу → дозволяє очистити ті ділянки каналу, 

які недоступні при обробці ручними або машинними інструментами, що 

обертаються (рис. 9), обробити систему дентинних канальців, частково 

видалити з поверхні дентину «змазаний шар», сприяє проникненню 

хімічних агентів в глибокі шари дентину; 

- ефект кавітації - утворення пульсуючих бульбашок (порожнин), 

заповнених парою, газом або їх сумішшю. Кавітаційні бульбашки 

пульсують, зливаються, породжують сильні гідродинамічні обурення в 

рідині, викликають руйнування бактеріальних клітин, тканин і матеріалів, 

що контактують з кавітуючою рідиною. Передача коливальних рухів 

відбувається в основному в повздовжньому напрямі. Ефект кавітації 
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найбільш виражений на межі розділу середовищ з різними акустичними 

опорами. Слід зазначити, що при ультразвуковій обробці кореневих 

каналів ефект кавітації виражений мінімально. 

 

                  
 

Рис. 9. Ділянки просвіту кореневого каналу, доступні при обробці ручними 

інструментами (а) і ультразвуковим методом (б) 

 

Переваги: 

- вживання ультразвукової обробки кореневого каналу дозволяє поєднувати 

дію активованих ультразвуком антисептиків і хімічних реагентів, а також 

бактерицидну і «промиваючу» дію низькочастотного ультразвуку. 

Недоліки: 

- вживання ультразвукової обробки для механічного розширення кореневих 

каналів малоефективне; 

- потрібне адекватне водяне охолодження; 

- висока вартість апаратури, інструментів і витратних матеріалів; 

- незручність переміщення апарату від одного крісла до іншого. 

Проте з вдосконаленням ультразвукової стоматологічної апаратури, 

збільшенням фінансових можливостей лікувальних установ і підвищенням 

вимог до якості ендодонтичного лікування ультразвукові методи обробки 

каналів все ширше впроваджуються в практичну ендодонтію. 

Генерація ультразвукових коливань може здійснюватися двома 

методами: магнітострикційним і п'єзоелектричним. 

 

Магнітострикційний наконечник 

- трубка з феромагнітного металу знаходиться у високочастотному 

магнітному полі, під впливом якого трубка розширюється і стискається → 

вібрація робочої частини наконечника. 

Недоліки: 

- генерується велика кількість тепла → необхідне постійне водяне 

охолодження: протягом всієї процедури через наконечник пропускають 
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потік води або іншої промиваючої рідини, наприклад, гіпохлориту натрію. 

 

П'єзоелектричний наконечник 

- під впливом змінного електричного струму анізотропні кристали кварцу 

змінюють повздовжній розмір → генерація ультразвукових коливань. 

Робоча частина наконечника при цьому здійснює коливальні рухи з 

частотою до 45 000 Герц. 

 

Переваги: 

- коливання здійснюються в одній площині (мінімальна травма твердих 

тканин зуба); 

- виділення тепла мінімальне; 

- для охолодження потрібна невелика кількість води. 

Тому в даний час п'єзоелектричні ультразвукові апарати користуються 

більшою популярністю, ніж магнітострикційні. 

Приклади: 

Застосовують спеціальні апарати, що генерують низькочастотний 

ультразвук, спеціальні наконечники і спеціальні К-файли (Endosonore file): 

"Piezon-Master 400"(рис. 11, 12), "MiniPiezon" (EMS), "Suprasson P-MAX", 

"Booster P5" (Satelec), "Cavitron SPS" (Dentsply) і ін. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Рис. 11. Багатофункціональний 

ультразвуковий стоматологічний 

апарат «Piezon-Master 400» (EMS). 

Рис. 12. Наконечник «Система 401 - 

Ендодонтія» до апарату «Piezon-

Master 400» (EMS). 

 

Методика роботи ультразвуковими наконечниками: 

 

Після інструментальної обробки канал заповнюють розчином 

антисептика через ендодонтичну голку. Вводять в канал тонкий 

ультразвуковий файл (повинен вільно вібрувати в каналі). Включають апарат 

і проводять обробку каналу протягом 30-60 секунд. Можлива також подача 

антисептика безпосередньо в порожнину зуба через іригаційну систему 
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ультразвукового апарату. 

 

МЕХАНІЧНІ ЕНДОДОНТИЧНІ НАКОНЕЧНИКИ: 

 

Принцип роботи: 

- приводяться в дію мікромотором (аеромотором) стоматологічної 

установки або спеціальним ендодонтичним мікромотором. 

Ці наконечники можуть бути трьох типів: 

 

І тип - ротаційні механічні: 

- мають знижуюче число (зазвичай 4-10:1), і забезпечують обертання 

інструменту за годинниковою стрілкою зі швидкістю 100-300 об/хв. 

- в основному використовуються нікель-титанові інструменти, що 

обертаються: «РroFile», «GT Rotary Files», «Рrotaper» (Maillefer), 

«FlexMaster» (VDW), «КЗ Endo» (Кеrr) і т. д. 

- застосовуються зі спеціальними мікромоторами (мал. 13), наприклад, «Tri 

Auto ZX» (J. Мorita), «Еndostepper» (рис. 14) і «Endo It Control» (VDW), 

«K3 Motor Ethm» (Кеrr), «АТr Теknica» (Maillefer) і т. д. 

Конструктивні особливості сучасних ендодонтичних мікромоторів: 

вони є низькошвидкісними, мають потужний обертаючий момент, мають 

функцію автореверса (коли навантаження на інструмент сягає критичного 

значення, мотор зупиняється та починає обертатися у зворотній бік; при 

повторному введенні в канал файлу він знову починає обертатися за 

годинниковою стрілкою). Як правило, регулювання функцій і контроль за 

роботою здійснюється вбудованим мікропроцесором. Наконечник «Tri Auto 

ZX» (J. Мorita) додатково має вбудований апекслокатор. 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 13. Знижуючий ендодонтичний 

наконечник зі спеціальним 

ендодонтичним мікромотором. 

Рис. 14. Ендодонтичний 

мікромотор «Еndostepper» 

(VDW). 
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ІІ тип - механічні наконечники, що забезпечують зворотно-поступальні 

рухи інструменту в каналі (вгору-вниз): 

- файл при роботі здійснює поступально-обертальні рухи, що нагадують 

рухи файлу при ручній обробці каналу: вертикальні рухи вгору-вниз з 

амплітудою 0,4—0,8 мм і обертальні зворотно-поступальні рухи за і проти 

годинникової стрілки на 30°. Амплітуда рухів інструменту регулюється 

автоматично і залежить від опору стінок кореневого каналу. При 

підвищенні тиску на наконечник вертикальні рухи зменшуються або 

припиняються зовсім, а обертальні рухи посилюються, що дозволяє 

верхівці інструменту безперешкодно виходити з ділянки заклинювання. 

Приклад: «Саnal Leader 2000» (S.Е.Т.) (рис. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Багатофункціональний ендодонтичний наконечник «Саnal Leader 

2000» (S.Е.Т.). 

Особливості: 

- використовується зі звичайним мікромотором стоматологічної установки 

(спеціального ендодонтичного мікромотора не вимагається), має систему 

промивання каналу розчином гіпохлориту натрію і пристрій для жорсткої 

фіксації робочої довжини. Застосовується для проходження, розширення і 

пломбування кореневих каналів (методом латеральної конденсації 

гуттаперчі). 

 

ІІІ тип - механічні наконечники, що забезпечують обертальні рухи 

інструменту вперед-назад в межах 90° (що нагадують підзавод 

годинника) (рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Схема обертальних рухів 
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інструменту вперед-назад в ендонаконечнику. 

 

Приклади: 

«Giromatic» (MicroMega), «Endo-Lift» (Кеrr), «НЕ-3» (КМІЗ). 

 

В даний час, з появою досконаліших і ефективніших ендодонтичних 

систем, наконечники цієї групи застосовуються мало. 

 

!!! У звичайних стоматологічних наконечниках ендодонтичні 

інструменти (за винятком каналонаповнювачів) застосовувати не слід. 

!!! Рекомендується використовувати ендодонтичні наконечники, 

особливо механічні, лікарям, що вже мають достатній досвід роботи і добрі 

мануальні навички. 

!!! Опановувати техніку проведення ендодонтичних маніпуляцій слід 

починати з ручних інструментів, і в першу чергу - з К-файлів. 

 

 

МАШИННІ НІКЕЛЬ-ТИТАНОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ 

ОБРОБКИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ 

 

На даний час значного розповсюдження в ендодонтії набули нікель-

титанові файли, що обертаються (машинні), різних типів і конструкцій. 

!!! Застосовуються вони з ротаційними знижуючими ендодонтичними 

наконечниками і спеціальними ендодонтичними мікромоторами !!! 

 

1. ЕНДОДОНТИЧНА СИСТЕМА «РroFile» (Dentsply): 

- ендодонтичні інструменти, розроблені американською фірмою «Tulsa 

Dental Product» (у наст. час входить в корпорацію «Dentsply») (рис. 17). 

 

  

 

 

Рис. 17. Профайли фірми 

«Maillefer»: конусність .04 (а) і 

.06 (б). 

 

 

Особливості: 

- виготовляються з надгнучкого нікель-титанового сплаву (56% нікелю і 

44% титану); 

- інструмент при роботі повторює всі вигини кореневого каналу, 

дозволяючи препарувати його і створювати конусоподібну форму навіть в 

місцях вигину, не міняючи при цьому природного напрямку каналу. Після 

припинення навантаження - випрямляється; 
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- конусність складає 04 або 06 (4% або 6%), тобто діаметр інструменту 

збільшується на 0,04 або на 0,06 мм на кожен міліметр довжини 

відповідно; 

- створені відповідно до стандарту серії 29 (на відміну від стандарту ISO) - 

постійне збільшення діаметру інструментів на 29% від одного розміру до 

наступного (рис. 18), що дає ефект більш рівномірного збільшення 

діаметру каналу; 

- на поперечному перетині робоча частина має U-подібні жолобки, які на 

зовнішньому краї створюють пласкі грані (рис. 19), що дозволяє 

утримувати інструмент у центрі каналу, запобігає його заклинюванню, 

забезпечує видалення дентинної тирси і залишків пульпи; 

- замість гострого перехідного кута від стовбурової частини інструменту до 

кінчика мають конусоподібну неагресивну верхівку («ВАТТ-tip») (рис. 

20). 

- призначені для використання зі знижуючим кутовим ендодонтичним 

наконечником (число передачі – 4 - 6:1). Оптимальна швидкість обертання 

— 250 об./хв. Мікромотор має бути низькошвидкісним і мати потужний 

момент, що обертає. 

 

            
Рис. 18. Стандарт серії 29: % - відсоток збільшення товщини інструменту, Ø – 

розмір. 

 
 

 

Рис. 19. Поперечний перетин робочої 

 
 

Рис. 20. Неагресивна верхівка 
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частини профайлу. 

 

профайлу. 

 

 

На додаток до «основного» набору профайлів створені спеціальні 

профайли для розширення устьової частини каналу — «Profile Orifice 

Shapers». Вони мають підвищену конусність — 5—8%, вкорочену робочу 

частину — 10 мм і маркіруються трьома кольоровими кільцями на 

хвостовику (рис. 21). 

 

 
Рис. 21. «Profile Orifice Shapers» (Maillefer). 

 

Фірма «Maillefer» виробляє стартовий набір профайлів (Intro Case 

ProFile), що включає, мікромотор, спеціальний ендодонтичний наконечник, 

набір профайлів, ендоблоки для попереднього тренування в роботі з цими 

інструментами і учбовий відеофільм. 

В основний набір (ProFile Basic Seguensy Kit) (рис. 22) входять 

профайли .04 № 15-20-25-30-35-40-45-60—90 для кутового наконечника, а 

також ручні К-файли № 10 і № 15 для початкового проходження кореневого 

каналу. У наборі також є спеціальний тримач, що дозволяє використовувати 

машинні профайли для ручної обробки каналів. 

 

 
Рис. 22. «ProFile Basic Seguensy Kit» (Maillefer) 

 

2. ЕНДОДОНТИЧНА СИСТЕМА «GT Rotary Files» (Maillefer): 

 

Особливості: 

- виготовляються з нікель-титанового сплаву; 

- сконструйовані для роботи в обертальному режимі за годинниковою 

стрілкою зі швидкістю 150—350 обертів за хвилину з використанням 

низькошвидкісного мікромотора і знижуючого ендодонтичного 
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наконечника; 

- від профайлів вони відрізняються більшою конусністю робочої частини. 

Набор «GT Rotary Files» складається з трьох груп інструментів (рис. 23) 

 

  
 

 

Рис. 23. Набір «GT Rotary Files» 

 

Набір інструментів «GT Rotary Files» 

 

             Група 

інструментів 

 

Характеристика 

Перша група: Друга група: Третя група: 

Кількість 

інструментів 
4 4 3 

Призначення основні 

інструменти 

апікальні 

інструменти 

устьові 

інструменти - 

допоміжні файли 

Маркірування 

хвостовика 

два кольорові 

кільця 

одне кольорове 

кільце 

без кілець 

Конусність % 12% (.12), 10% 

(.10), 8% (.08), 6% 

(.06) 

4% (.04); 12% (.12) 

Діаметр кінчика 

за ISО, мм 
0,20 

0,20, 0,25, 0,30, 

0,35 
0,35, 0,50, 0,70 

Довжина, мм 21, 25 21, 25, 31 21, 25 

Призначення препарування 

каналу за 

методикою 

«сrown-down» 

 

препарування 

апікальної 

частини 

кореневого 

каналу 

 

препарування 

устьової частини 

каналу, надання 

їй 

воронкоподібної 

форми 

 

Інструментами першої групи проводять препарування каналу за 

методикою «сrown-down»: спочатку - файл з найбільшою конусністю (.12), 

потім послідовно працюють файлами в послідовності зменшення конусності: 

.10 →.08 →.06. 

За такої методики роботи основне навантаження припадає на досить 

товсту і міцну середину робочої частини інструменту (рис. 24), ризик 

заклинювання і відламу тонкої і крихкої апікальної частини файлу зводиться 
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до мінімуму. 

   

 

 

 

 

 

 

 

    Рис. 23. Контакт ендодонтичного інструменту підвищеної конусності зі 

стінками кореневого каналу (схема) 

 

Фірма «Maillefer» виробляє стартовий комплект ДжіТі Ротарі Файлів 

(Intro Case GT Rotary Files), що містить ендодонтичний електромотор 

«Nouvag TCM Endo», спеціальний ендодонтичний знижуючий наконечник 

(1:20) фірми «W&Н», набір GТ Ротарі Файлів, ендо-фантоми для 

попереднього тренування в роботі з цими інструментами і учбовий 

відеофільм. 

 

3. ЕНДОДОНТИЧНА СИСТЕМА «SYSTEM GT» 

На даний час компанія «Maillefer» виробляє ендодонтичну систему 

«SYSTEM GT», що розроблена лікарем L.С. Вuchanan. Система містить GT 

Ротарі Файли трьох серій, комплект допоміжних файлів і обтуратори GT 

(система «Термафіл»). 

Особливості: 

- нікель-титанові файли «SYSTEM GT», що обертаються; 

- U-подібний профіль ріжучої поверхні з радіально розташованими 

жолобами і неагресивною кромкою; 

- неагресивний кінчик і різний крок ріжучої кромки; 

- конусність робочої частини маркірується кільцями на хвостовику 

інструменту (рис. 24). 

 

 
Рис. 24. Позначення конусності файлів «SYSTEM GT» кільцями на 

хвостовику інструменту. 
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Інструменти згруповані за однаковим розміром кінчика в три серії: 

 

Ендодонтична система «SYSTEM GT» 

 

    Файли 

системи 

           

«SYSTEMG

T» 

 

Характерис

тика 

Серія 20 Серія 30 Серія 40 
Допоміжні 

файли 

Кількість 

інструменті

в 

4 4 4 3 

Діаметр 

кінчика за 

ISO, мм 

0,20 0,30 0,40 
0,35, 0,50, 

0,70 

Маркіровка 

хвостовика 
жовті кільця сині кільця чорні кільця 6 колець 

Конусність 10, .08, 

.06,.04 
10, .08, .06,.04 10, .08, .06,.04 .12 

Призначенн

я 

обробка 

невеликих, 

вузьких 

кореневих 

каналів 

обробка 

кореневих 

каналів 

середньої 

ширини 

 

обробка 

широких 

кореневих 

каналів 

 

обробка дуже 

широких 

каналів або 

для 

розширення 

устя 

кореневого 

каналу 

 

 

 
 

                                   

Рис. 25. Файли серії 20 «SYSTEM GT» Рис. 26. «SYSTEM GT»: файл 

і відповідний йому 

ендообтуратор. 

 



Позааудиторне заняття №2 

20 

 

Обробка кореневого каналу проводиться файлами обраної серії 

методом «сrown-down» від устя до верхівки, починаючи з файлу конусністю 

10 і поступово переходячи до файлів з меншою конусністю .08 → .06 → .04. 

Розмір і конусність пластикових стрижнів ендообтураторів «SYSTEM 

GT» відповідають файлам «SYSTEM GT» (рис. 26). 

Недоліки: 

- недостатньо висока ефективність різання; 

- відносно швидке зношування робочої частини; 

- недостатня механічна міцність. 

 

Подальші розробки по вдосконаленню нікель-титанових файлів, що 

обертаються, призвели до створення ендодонтичних систем третього 

покоління. «FlexMaster» (VDW), «КЗ Еndo» (Кеrr), «РrоТареr» (Maillefer) і т.д 

 

4. ЕНДОДОНТИЧНА СИСТЕМА «FlexMaster» (VDW): 

 

Особливості: 

- нікель-титанові файли «FlexMaster», що обертаються; 

- опуклий трикутний поперечний перетин (рис. 27), що нагадує форму 

традиційних К-файлів, що значно підвищує його міцність, ріжучу 

ефективність і стійкість до скручування (за заявою фірми-виробника); 

- три варіанти конусності: .06, .04 і .02, яка маркірується кільцями на 

хвостовику (рис. 28); 

- конусність .02, якої немає в інших системах, сприяє зниженню 

навантаження на інструмент в апікальній частині каналу (на думку 

експертів компанії «VDW»); 

- неагресивний кінчик файлу («ВАТТ-tip») не ріже, а лише спрямовує 

інструмент каналом; 

- маркірування довжини на стрижні інструменту дозволяє легко 

встановлювати робочу довжину, контролювати її в процесі роботи та при 

рентгенологічному дослідженні; 

- аксесуари (системний бокс, блокнот для контролю використання 

інструментів) і ендодонтичний електромотор «VDW EndoStepper», який 

дозволяє працювати нікель-титановими файлами, що обертаються, 

звичайним кутовим наконечником з числом передачі 1:1. 
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Рис. 27. Поперечний перетин файлу 

«FlexMaster» (дані компанії 

«VDW») 

 

Рис. 28. Файли системи 

«FlexMaster» (дані компанії 

«VDW») 

 

Розширення каналів з використанням системи «FlexMaster» проводять 

технікою «сrown-down». При цьому залежно від вихідної ширини каналів 

використовують різну послідовність файлів (рис. 29). 

 
 

 

 
 

Рис. 29. Використання файлів системи «FlexMaster» залежно від вихідної 

ширини кореневих каналів (рекомендації компанії «VDW») 

 

5. ЕНДОДОНТИЧНА СИСТЕМА «КЗ Еndo» (Кеrr): 

 

Особливості: 

- нікель-титанові файли, що обертаються, з асиметричним лезом, яке має 

три грані (рис. 30) - забезпечує стабілізацію інструменту і утримує його в 

центрі каналу, збільшує міцність, зменшує тертя об стінки каналу, 

підвищує ефективність і швидкість обробки каналу (на думку експертів 
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компанії «Кеrr»); 

- невелика конусність робочої частини забезпечує високу гнучкість 

інструменту; 

- неагресивний кінчик файлу («ВАТТ-tip») не ріже, а спрямовує інструмент 

каналом з мінімальними відхиленнями; 

- кут нахилу ріжучих граней, що змінюється від кінчика до хвостовика 

забезпечує ефективне видалення з каналу дентинної тирси; 

- вкорочений хвостовик забезпечує легкий доступ до каналів жувальних 

зубів (рис. 31). 

- позитивний кут атаки забезпечує високу ефективність різання порівняно з 

інструментами, що мають U-подібний профіль робочої частини (рис. 32). 

 
Рис. 30. Поперечний перетин файлу «КЗ Еndo» (дані компанії «Кеrr») 

 
Рис. 31. Конструктивні особливості файлу системи ««КЗ Еndo» (дані компанії 

«Кеrr») 

Рис. 31. Механізми різання файлу 

системи «КЗ Еndo» (Кеrr) (а) і інструменту, що має U-подібний профіль 

робочої частини (б) 
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6. ЕНДОДОНТИЧНА СИСТЕМА «РroTaper» (Maillefer): 

 

- є розробкою корпорації «Dentsply» Для європейського ринку ці 

інструменти виробляються на заводах фірми «Maillefer» в Швейцарії. 

Базова серія машинних протейперів включає:  

- допоміжний формуючий файл (Shaping File X-SX); 

- два формуючі файли (Shaping File 1-S1 і Shaping File 2-S2); 

- три фінішні файли (Finishing File 1-F1, Finishing File 2-F2 і Finishing File 3-

F3). 

Особливості: 

- багатосходинкова конусність (рис. 32, 33), що дозволяє певним файлом 

проводити обробку суворо певної зони кореневого каналу: 

- SХ застосовується для створення доступу в кореневий канал, 

- S1 - для препарування устьової третини каналу, 

- S2 - середньої третини, 

- F1, F2 і FЗ - для формування апікальної частини каналу, причому 

зазвичай потрібний лише один фінішний файл. Він підбирається з 

урахуванням діаметру і кривизни каналу. 

- опуклий тригранний поперечний перетин робочої частини (рис. 34), що 

забезпечує ним велику гнучкість, міцність і менший опір при обертанні в 

каналі; 

- кут нахилу ріжучих граней, що постійно змінюється, і довжина кроку 

спіралі (рис. 35), що дозволяє ефективно видаляти з каналу дентинну 

тирсу, запобігаючи блокуванню файлу; 

- модифікований напівагресивний кінчик (рис. 36), який дозволяє 

інструменту легко проникати в глибину каналу крізь м'які тканини, не 

ушкоджуючи при цьому стінок кореневого каналу; 

- різні діаметри кінчиків, завдяки чому лезо кожного інструменту 

попередньо розширює свою зону кореневого каналу; 

- модифікований вкорочений хвостовик ( рис. 37) файлів покращує доступ 

до жувальних зубів, що особливо важливе при обмеженому 

міжоклюзійному просторі. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Рис. 33. Багатосходинкова 

конусність файлів системи 



Позааудиторне заняття №2 

24 

 

Рис. 32. Конструктивні особливості файлу 

системи «РroTaper» (Maillefer). 

 

«РroTaper» (Maillefer) 

(схема) 

 

 
 

Рис. 34. Опуклий тригранний поперечний 

перетин файлу системи «РгоТареr» 

(Maillefer). 

 

 
 

Мал. 35. Активний ріжучий 

кут, що постійно 

змінюється, і довжина 

кроку спіралі, що 

змінюється, файлу системи 

«РгоТареr». 

Недоліки використання машинних ендодонтичних систем: 

- досить високі витрати часу (рис.36): 

 

 
Рис. 36. Витрати часу/хвилини/при обробці кореневих каналів різними 

методами (Мамедова Л.А., Олесова В.Н., 2002). 

 

- ці інструменти залишають на стінках каналу досить товстий «змазаний 

шар», який перешкоджає медикаментозному впливу на вміст дентинних 

канальців і погіршує прилягання ендогерметика до стінок каналу. Тому 

після обробки нікель-титановими інструментами, що обертаються, 

обов'язково слід проводити медикаментозну обробку каналу, спрямовану 

на розчинення і видалення «змазаного шару»; 

- висока вартість як самих інструментів, так і приладів для роботи з ними; 

- нікель-титанові інструменти, що обертаються, рекомендується викидати 

після обробки 6—8 кореневих каналів, навіть якщо вони не мають 

видимих пошкоджень і деформацій робочої частини. Ця рекомендація 

пов'язана з «втомою» нікель-титанового сплаву і накопиченням в ньому 

залишкової внутрішньої напруги і деформацій, що підвищують ризик 

відламу інструменту при подальшому використанні. 
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- !!! Навіть при вживанні найефективніших і досконалих нікель-титанових 

інструментів, що обертаються, проходження і початкова обробка 

кореневого каналу проводяться ручними ендодонтичними інструментами: 

К-рімерами, К-файлами, С+файлами і т. д. !!! 

 

Протипоказання до використання нікель-титанових інструментів, що 

обертаються (Sellmann Н., 2002): 

 

1. Широкі і прямі кореневі канали. 

- обробку прямих і широких каналів можна швидко і ефективно виконати 

«традиційними» ручними інструментами відповідних розмірів, хоча 

використання нікель-титанових інструментів, що обертаються, в даному 

випадку цілком можливе; 

- при ендодонтичному лікуванні зубів з широкою апікальною частиною 

кореневого каналу, несформованою верхівкою, резорбцією кореня 

використання цих інструментів не показане, оскільки вони мають тонку 

верхівкову частину і не дозволяють ефективно обробити широку 

апікальну частину каналу і сформувати апікальний упор (рис. 37) 

(максимальний розмір файлу системи «РroТареr» - № 30 за ISO, 

«F1ехМаster» - № 45 за ISO, «КЗ Еndo» - № 60 за ISO). 

2. Уступ на стінці кореневого каналу. 

- якщо уступ локалізується на «зовнішній кривизні» кореневого каналу, то 

обійти його машинним нікель-титановим інструментом, який неможливо 

заздалегідь зігнути перед введенням в канал, вельми проблематично (рис. 

38). У подібних ситуаціях потрібне попереднє усунення уступу ручними 

інструментами. Інколи через наявність уступу в каналі від використання 

нікель-титанових інструментів, що обертаються, доводиться відмовитися 

взагалі. 

3. Кореневі канали з щілиноподібним, овальним або півмісячним профілем 

- канали нижніх різців, дистальні канали нижніх молярів, інколи — канали 

верхніх премолярів на поперечному розрізі мають форму щілини, овалу 

або бруньки. В результаті частина каналу залишається необробленою 

(рис. 39). У таких ситуаціях потрібна додаткова обробка каналу ручними 

або звуковими (ультразвуковими) файлами. 
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Рис. 37. Невідповідність 

широкої апікальної 

частини кореневого 

каналу і тонкої 

верхівкової частини 

протейпера (схема) 

 

 

Рис. 38. Уступ на стінці 

кореневого каналу, що 

перешкоджає 

просуванню нікель-

титанового інструменту, 

що обертається (схема) 

 

 

Рис. 39. Недостатня 

обробка кореневих 

каналів 

щілиноподібної 

форми при 

використанні 

нікель-титанових 

інструментів, що 

обертаються (схема) 

 

 

Електрометричне визначення робочої довжини кореневого каналу. 

 

Точне визначення робочої довжини кореневого каналу належить до 

найбільш важливих робочих операцій в ендодонтичному лікуванні і має 

вирішальне значення в плані успішності терапії або її невдачі. Визначення 

довжини можна проводити різними методами: тактильним методом; методом 

розрахункової довжини зуба і кореня; рентгенологічним; електрометричним. 

Досить широке використання отримав метод електронної 

апекслокації (Sunada L., 1962). Він заснований на постійності опору м'яких 

тканин порожнині рота і тканин зуба. Для визначення довжини кореневого 

каналу методом електрометрії відпрепарований зуб ізолюють, порожнину 

зуба висушують, а в кореневий канал вводять заздалегідь зафіксований в 

тримачі приладу (апекслокатора) глибиномір. Опір тканин зуба набагато 

вищий, ніж слизистої оболонки порожнини рота, тому фіксація електродів на 

губі і в каналі зуба не викликає замикання електричного ланцюга, поки 

електрод, поміщений в канал, не досягне фізіологічного звуження (тканин 

періодонта). При цьому ланцюг замикається, що, зазвичай, супроводжується 

звуковим сигналом (рис. 40). По мірі наближення інструменту до верхівки 

кореня світлова індикація приладу стає переривчасто-зеленою, а звуковий 

супровід (сповіщення) — переривчастим. Біля верхівкового отвору 

кореневого каналу світловий індикатор перестає блимати і показує цифру 

"О". В разі можливого виходу інструменту за верхівковий отвір спалахує 

червоне світло і звук також змінює свою частоту. Виміряну таким чином 

довжину кореневого каналу фіксують на інструменті за допомогою стопора.  
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Рис. 40. Розташування електродів при електронній апекслокации 

 

На відміну від рентгенологічного, електрометричний метод можна 

здійснити при введенні в канал найтоншого інструменту. Умовою 

використання даного методу тривалий час була відсутність в каналі 

іонізованого середовища – електролітів (крові, розчинів, у тому числі NaOCl) 

і металевих конструкцій. Проте останні моделі електронних апекслокаторов 

не мають цих обмежень. Наприклад, прилад Root ZX фірми J. Morita (Японія) 

працює при змінному струмі з двома частотами – при цьому вимірюється 

різниця імпедансу, відповідна цим частотам в різних точках каналу, що не 

залежить від вологості в каналі. До наступного покоління відноситься 

апекслокатор, вбудований в наконечник Tri Auto фірми J. Morita. 

 

Переваги електронної апекслокації: 

- зниження променевого навантаження на етапах лікування (зокрема у дітей 

і вагітних); 

- ефективність при труднощах рентгенологічного визначення довжини 

(накладенні на рентгенограмі верхівок двох коренів, викривленні коренів і 

латеральному розташуванні апікальних отворів, перекритті верхівки зуба 

надкомплектним зубом або металоконструкцією); 

- можливість швидкої корекції робочої довжини зуба (при зміні робочої 

довжини викривленого каналу в процесі обробки); 

- відсутність рентгенологічних спотворень, залежних від розташування 

плівки. 

 

Обмеження для проведення електронної апекслокації (передчасний 

сигнал): 

- контакт файлу-електроду з металевою конструкцією або пломбою; 

- контакт файлу-електроду зі слиною до введення в канал; 

- тріщина зуба; 

- перфорація стінки кореня; 

- латеральний канал; 

- наявність відламка інструменту в каналі; 

- резорбція верхівки кореня; 
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- наявність електролітів (NaOCl, крові, ЕДТА, анестетика, фізіологічного 

розчину) в каналі (не для всіх конструкцій). 

 

Можливі причини відсутності сигналу апекслокатора: 

- несформований корінь; 

- анкілоз зуба; 

- непрохідність каналу; 

- наявність дренованого періапікального дефекту; 

- залишки в апікальній частині каналу фенол-формалінового пломбувального 

матеріалу або масляних препаратів. 

 

3.3. Список рекомендованої літератури 

Основна 

1. Данілевський М.Ф., Борисенко А.В., Політун А.М., Сідельнікова Л.Ф., 

Несин А.Ф. Терапевтична стоматологія. Фантомний курс, (І том), - К.: 

Медицина, Видавництво «Здоров’я», 2001, 390с.; 

2. Данілевський М.Ф., Борисенко А.В. та співавт. Терапевтична 

стоматологія. - К., «Здоров’я», 2003, 462 с.; 

3. Николаев А.И., Цепов Л.М.. Практическая терапевтическая стоматология. 

Москва, «МЕДпресс-информ», 2007, 923 с.; 

4. Хоменко Л.А., Биденко Н.В.  Практическая эндодонтия инструменты, 

материалы и методы.- Москва, Книга плюс, 2002.- 216с.; 

5. Скрипникова Т.П. и соавт. Клиническая эндодонтия. Том 8. Полтава, 

2002, 38 с. 

Додаткова 

1. Беєр Р. Ілюстрований довідник з ендодонтії /Рудольф Беєр, Міхаель 

А.Бауман Андрій М.Киельбаса; Пер. з нім.; Під ред. Е.О.Волкова. – М.: 

Медпрес_інформ, 2008. – 240 с. 

2. Боровский Е.В. и др. Терапевтическая стоматология, М., Медицина, 1998.- 

736с. 

3. Боровский Е.В., Жохова Н.С. Эндодонтическое лечение. М.: АО 

"Стоматология", 1997. - 64 с. (пособие для врачей). 

4. Бухмюллер К. "Дентсплай/Маллифер" представляет профайлы .04 и .06 // 

ДентАрт. - 1997. - №2. - С .28-32. 

5. Бухмюллер К. Фирма "Mailiefer" предлагает //ДентАрт. - 1996. - №3 -С 17-

24 

6. Бьокенен Л.С. Предсказуемая форма корневых каналов с ДжиТи Файлами, 

ДентАрт.- 2001. - №3. - С. 44-47. 

7. Везарз К. Двенадцать секретов быстрого, безболезненного и 

эффективного лечения корневых каналов //Альманах современной 

прикладной стоматологии -1999 - № 3. - С. 3 -9. 

8. Николаев А.И., Цепов Л.М. Практическая терапевтическая стоматология 

С-Пб., 2001.- 390с. 
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9. Николишин А.К. Современная эндодонтия практического врача Полтава, 

1998. - 153 с. 

10. Овсепян А. Джи Ти Ротари Файлы – новое поколение никель-титановых 

эндодонтических инструментов. ДентАрт, 2000, №4. – С.26-31. 

11. Петрикас А.Ж. Эндодонтические аспекты морфологии верхних 

постоянных зубов. Часть І //Клиническая стоматология. – 1997, №2. – С. 6-

9. 

12. Петрикас А.Ж. Эндодонтические аспекты морфологии нижних 

постоянных зубов. Часть ІІ //Клиническая стоматология. – 1997, №3. 

13. Самусев Р.П., Дмитренко С.В., Краюшкин А.И. Основы клинической 

морфологии зубов, М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2002. - 368с. 

14. Скрипникова Т.П. и соавт. Клиническая эндодонтия. Пособие для врачей 

стоматологов. Полтава, 2000, 2001 

15. Тронстад Л. Клиническая эндодонтия / Лейф Тронстад; Пер. с англ.; Под 

ред. проф. Т.Ф.Виноградовой. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 288 с. 

16. Уэббер Д., Машо П. ПроТейпер "Эндодонтия никогда не была настолько 

лёгкой". Dentsply-экспресс, - 2001. 

17. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия: инструменты, 

материалы и методы. Киев, «Книга-плюс», 1999, 128 с. 

Електронні джерела 

1. 4TU4TUhttp://ystomatologa.ucoz.ru/news/protejper_juniversal_endodontija_obuchajus

hhee_video_dvd5/2011-07-02-95U4TU4 T 

2. 4Thttp://prestige.lugansk.ua/prn111.html 4 T 

3. 4Thttp://www.dentalinfo.com.ua/2/2.03/Protaper.htm4T 

4. 4Thttp://www.biosun.ru/index.php/2010-09-17-14-01-00/2010-12-01-09-31-

22/168-2010-12-02-10-25-22.html4 T 

5. 4Twww.endodont.ru4T 

6. 4Thttp://www.dentsply.com/4T 

7. 4Thttp://www.endoforum.ru/about.html 4 T 

8. 4Thttp://www.dentaum.com.ua/ru/catalog/part88 4T 

9. 4Thttp://talk.stomatologia.by/topic1438.html 4 T 

 

3.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою 

по темі заняття «Сучасні ендодонтичні інструменти для машинної 

обробки кореневих каналів. Ендонаконечники. Апекслокатори. Правила 

роботи» 

Навчальне завдання Вказівки Примітки 

Вивчити класифікацію 

ендодонтичного 

інструментарію. 

1. Назвіть групи ендодонтичних 

інструментів (А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов, 2007). 

2. Назвіть ознаки, за якими 

об'єднують ендодонтичний 

інструментарій в групи 

(класифікація сучасного 

 

http://ystomatologa.ucoz.ru/news/protejper_juniversal_endodontija_obuchajushhee_video_dvd5/2011-07-02-95
http://ystomatologa.ucoz.ru/news/protejper_juniversal_endodontija_obuchajushhee_video_dvd5/2011-07-02-95
http://prestige.lugansk.ua/prn111.html
http://www.dentalinfo.com.ua/2/2.03/Protaper.htm
http://www.biosun.ru/index.php/2010-09-17-14-01-00/2010-12-01-09-31-22/168-2010-12-02-10-25-22.html
http://www.biosun.ru/index.php/2010-09-17-14-01-00/2010-12-01-09-31-22/168-2010-12-02-10-25-22.html
http://www.endodont.ru/
http://www.dentsply.com/
http://www.endoforum.ru/about.html
http://www.dentaum.com.ua/ru/catalog/part88
http://talk.stomatologia.by/topic1438.html
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ендодонтичного інструментарію). 

3. Назвіть представників даних 

груп. 

Вивчити види, принцип дії, 

переваги, недоліки, 

методику використання 

ендодонтичних 

наконечників. 

 

1. Назвіть типи ендодонтичних 

наконечників. 

2. Опишіть принцип роботи, 

переваги та недоліки звукових 

ендонаконечників. Опишіть 

методику їх використання. 

3. Назвіть типи, принцип роботи, 

переваги та недоліки 

ультразвукових ендонаконечників. 

Опишіть методику їх 

використання. Вкажіть механізм дії 

ультразвуку на біологічне 

середовище. 

4. Назвіть типи, принцип роботи, 

переваги і недоліки механічних 

ендонаконечників. Опишіть 

методику їх використання. 

 

Вивчити ендодонтичні 

інструменти, що 

використовують для 

обробки кореневих каналів. 

 

1. Перерахуйте ендодонтичні 

інструменти, що використовують 

для ручної обробки кореневих 

каналів. 

2. Перерахуйте ендодонтичні 

інструменти, що використовують 

для машинної обробки кореневих 

каналів. 

 

Вивчити метод 

електрометричного 

визначення робочої 

довжини кореневих 

каналів. 

1. Назвіть методи визначення 

робочої довжини кореневих 

каналів. 

2. Опишіть принцип роботи 

апекслокатора. 

 

 

3.5. Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

3.5.А. Теоретичні питання для самоконтролю 

1. Класифікація ендодонтичного інструментарію (А.И. Николаев, Л.М. 

Цепов, 2007; класифікація сучасного ендодонтичного інструментарію). 

2. Назвіть типи ендодонтичних наконечників. 

3. Опишіть принцип роботи і методику використання звукових 

ендонаконечників. 

4. Назвіть типи і принцип роботи ультразвукових ендонаконечників. 

Опишіть методику їх використання. 

5. Вкажіть механізм дії ультразвуку на біологічне середовище. 
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6. Назвіть типи і принцип роботи механічних ендонаконечників. Опишіть 

методику їх використання. 

7. Перерахуйте інструменти для ручної обробки кореневих каналів. 

8. Назвіть ендодонтичні системи для машинної обробки кореневих каналів. 

9. Назвіть переваги і недоліки машинної обробки кореневих каналів 

10. Назвіть протипоказання до проведення машинної обробки кореневих 

каналів 

11. Назвіть методи визначення робочої довжини кореневих каналів. 

12. Опишіть принцип роботи апекслокатора. 

13. Вкажіть переваги проведення апекслокації. 

14. Перерахуйте можливі причини неточного визначення робочої довжини 

кореневого каналу методом електрометрії і способи їх усунення. 

3.5.Б. Тестові завдання для самоконтролю репродуктивного рівня 

теоретичних знань 

№1. Оберіть ендодонтичні інструменти, призначені для розширення 

кореневого каналу: 

a. К-файл; 

b. Коренева голка; 

c. Веріфер; 

d. Н-файл; 

e. К-рімер; 

f. Спредер; 

g. Профайл; 

h. Рімер типу Largo; 

i. К-флексофайл. 

Відповідь: а, d, g, i. 

№2. Вкажіть правильну послідовність проведення обробки кореневого 

каналу технікою "Step-back" ручним способом: 

1. К-файл №15 (на 21мм); 

2. К-рімер №10 (на 21мм); 

3. К-файл №10 (на 21мм); 

4. Визначення робочої довжини (21мм); 

5. Gates glidden №1; 

6. К-файл №30 (на 20мм); 

7. К-файл №35 (на 19мм); 

8. К-файл № 20 (на 21мм); 

9. Н-файл №20(на 21мм); 

10. К-файл №25 (на 21мм); 

11. Н-файл №30 (на 18мм); 

12. К-файл №30 (на 21мм); 

13. К-файл №40 (на 18мм); 

14. Gates glidden №2; 

15. Gates glidden №3; 
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Відповідь: 

2→4→3→1→8→10→6→10→7→10→13→10→5→14→15→10→9. 

№3. Оберіть відповідне: 

І – інструменти для діагностики: 

ІІ – інструменти для проходження кореневого каналу: 

ІІІ – інструменти для розширення кореневого каналу: 

a. голка Міллера; 

b. К-флексорімер Golden mediums; 

c. веріфер; 

d. К-флексофайл; 

e. K-Reamer Farside; 

f. Хедстрем файл (H-file); 

g. К-рімер; 

h. ручний протейпер (ProTaper for Hand Use); 

i. глибиномір. 

Відповідь: І - а, с, i; II - b, e, g; III - d, f, h. 

№4. При проведенні електрометричного методу визначення робочої 

довжини кореневого каналу можливі погрішності пов'язані з: 

Проблема Причина 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

1. Передчасний сигнал; 

2. Відсутність сигналу; 

a. контакт файлу-електроду з металевою конструкцією або пломбою; 

b. залишки в апікальній частині каналу фенол-формалінового 

пломбувального матеріалу або масляних препаратів; 

c. непрохідність каналу; 

d. перфорація стінки кореня; 

e. контакт файлу-електроду зі слиною до введення в канал; 

f. наявність електролітів (NaOCl, крові, ЕДТА, анестетика, фізіологічного 

розчину) в каналі (не для всіх конструкцій); 

g. наявність дренованого періапікального дефекту; 

h. несформований корінь. 

Відповідь: 1. - а, d, e, f; 2. - b, с, g, h. 

№5. Доповните таблицю: 

Класифікація сучасного ендодонтичного інструментарію 

Групи 

ендодонтичних 

Підгрупи 

ендодонтичних 

Представники 

ендодонтичних 
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інструментів інструментів інструментів 

А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Інструменти для 

дослідження або 

діагностики: 

 

- 

- 

- глибиномір; 

- веріфер; 

2. - 

- 

- К-файл, Н-файл; 

3. 

3.1. Для розширення 

гирла: 

 

 

-  

-  

- рімер Beutelrock тип 1 

(В1) 

розкривач устя 

кореневого каналу 

(Orifice Opener); 

3.2. Для проходження 

кореневих каналів: 

3.3.  

- 

- 

- 

- пасфіндер; С+файл; З 

- 

- 

- К-файл; 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

- K-Flex Options 

-  

- Apical Reamer 

-  

- безпечний бурав (Safety 

Hedstroem) 

- S-файл (Unifile, SET-H-

File) 

-  

-  

- Endosonore file 

- Endomatic file 

- файли з максимальною 

конусністю (GT Files) 

- 

Б. За способом 

приведення в дію 

- 

-  

* 

* 

С. - * 
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 - шляхом нанесення 

нарізки 

* 

Р. 

 

- 

- шведська сталь; 

- 

* 

* 

* 

Д. 

 

- з агресивною верхівкою 

- 

* 

* 

Е. За розміром 

 

- діаметр в ділянціі 

верхівки інструменту 

** 

Ж. За довжиною - стандартні 

-  

*** 

* - вкажіть по одному представникові; 

** - вкажіть від… до… за ISO; 

*** - вкажіть стандартну довжину мм; вкорочену – мм. 

3.5.В. Задачі для самоконтролю 

№1. При проведенні ендодонтичної діагностики 11 зуба виявлений 

широкий, прямий кореневий канал з широким апікальним отвором (№ 35 за 

ISO). Для подальшого лікування був обраний машинний спосіб обробки 

каналу ендодонтичною системою «РroТареr». Проаналізуйте обрану тактику. 

Відповідь: Тактика обрана невірно. При ендодонтичному лікуванні 

зубів з широкою апікальною частиною кореневого каналу вживання нікель-

титанових інструментів, що обертаються, не показане, оскільки вони мають 

тонку верхівкову частину і не дозволяють ефективно обробити широку 

апікальну частину каналу і сформувати апікальний упор (максимальний 

розмір файлу системи «РroТареr» - № 30 по ISО). Обробку прямих і широких 

каналів можна швидко і ефективно виконати «традиційними» ручними 

інструментами. 

№2. Для інструментальної обробки кореневих каналів 31, 41 зубів 

запропоновано використання ендодонтичної системи «РroТaper» (Мaillefer). 

Дайте оцінку запропонованій тактиці лікування. 

Відповідь: Тактика обрана невірно. Канали нижніх різців на 

поперечному розрізі мають форму щілини. При використані нікель-

титанових інструментів, що обертаються, частина каналу залишається 

необробленою. У таких ситуаціях краще провести обробку каналу 

ультразвуковими файлами. 

№3. При ендодонтичному втручанні в 27 зубі виявлені тонкі, значно 

викривлені щічні кореневі канали. Відкривання рота утруднене. Які 

інструменти необхідно застосувати для проходження даних каналів ручним 

способом? 

Відповідь: "K-Reamer Farside" – набір К-рімеров зменшеної довжини 

(15-18мм) і малого діаметру (06, 08, 10 і 15 за стандартом ISO). 

№4. Для ендодонтичного лікування кореневих каналів 46 зуба 

використані мікромотор стоматологічної установки, ротаційний механічний 

ендонаконечник І типу і нікель-титанові інструменти, що обертаються, 



Позааудиторне заняття №2 

35 

 

системи «РrоТареr» (Maillefer). Під час обробки сталося заклинювання 

інструменту і його відлам. Що стало причиною даного ускладнення? 

Відповідь: Причиною даного ускладнення стало використання 

мікромотора стоматологічної установки. Механічні ендонаконечники І типу 

та нікель-титанові інструменти, що обертаються, повинні застосовуватися зі 

спеціальними мікромоторами, наприклад, «Tri Auto ZX» (J. Мorita), «K3 

Motor Ethm» (Кеrr), «АТr Теknica» (Maillefer) і т. д.. Вони є 

низькошвидкісними, мають потужний момент, що обертає, мають функцією 

автореверса, що запобігає заклинюванню інструментів та їх поломці в 

кореневому каналі. 

№5. Для ендодонтичного лікування 24 зуба проведено: проходження 

кореневих каналів (К-рімер №10), визначена робоча довжина (21 мм). На 

етапі проведення машинної обробки в кореневому каналі стався відлам К-

файлу №15. Що могло призвести до даного ускладнення? 

Відповідь: При вживанні машинної техніки обробки початкове 

розширення кореневого каналу має бути проведене ручними 

ендодонтичними інструментами до № 15-20 за ISO. Відсутність даного етапу 

стала причиною вищезгаданого ускладнення. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Опанувати техніку роботи ручними ендодонтичними інструментами. 

2. Провести обробку кореневого каналу технікою "Step-back". 

3. Провести обробку кореневого каналу технікою "Crown Down". 

 

4.2. Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

Навчальне 

завдання 

Послідовність 

виконання 

Попередження щодо 

самоконтролю 

Опанувати 

навички обробки 

кореневого 

каналу технікою 

"Step-back" на 

фантомах. 

1. Проходження 

кореневого каналу 

і визначення 

робочої довжини. 

1. Ввести в кореневий канал тонкий 

К-рімер (наприклад № 10) або 

пасфіндер до фізіологічного 

звуження. Зробити рентгенограму з 

введеним в канал інструментом, 

зафіксувати робочу довжину 

стопорним диском. 

2. Формування 

апікального упору. 

2. Обробити кореневий канал К-

файлом того ж розміру, що і 

інструмент, яким кореневий канал 

був пройдений (№ 10) - вводити 

обертальними рухами, потім рухи, 

що пилять, на робочу довжину → 

витягнути → К-файл №15 на робочу 

довжину → розширити послідовно 
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апікальну частину до фізіологічної 

верхівки на 3-4 номери більше 

первинного інструменту (не менше 

№25 за ISO). Періодично перевіряти 

прохідність каналу файлом №06 або 

№08. Файл, яким була закінчена 

обробка апікальної частини на 

робочу довжину називається 

«майстер-файлом» (№25). 

3. Обробка 

апікальної третини 

кореневого каналу. 

3. К-файл на один розмір більше 

майстер-файлу (№30) на 1 мм менше 

робочої довжини (рухи, що пилять, 

вгору-вниз) → витягнути → файл 

№25 на робочу довжину → файл 

№35 на 2 мм менше робочої 

довжини → витягнути → файл №25 

на робочу довжину → витягнути → 

файл №40 на 3 мм менше робочої 

довжини → витягнути → файл №25 

на робочу довжину. 

4. Обробка 

середньої та 

устьової частини 

кореневого каналу. 

4. Обробити устьову і середню 

(прямолінійну) частини каналу 

«Gates Glidden»: №1→№2→№3 → 

файл №25 на робочу довжину. 
5. Вирівняти стінки 

каналу. 

5. Н-файл на 1 розмір тонше за 

майстер-файл на робочу довжину 

(зворотньо-поступальні рухи). 

На кожному етапі рясно промивати 

канал розчинами антисептиків. 

Опанувати 

навички обробки 

кореневого 

каналу технікою 

"Crown Down". 

1. Ввести в 

кореневий канал К-

файл №35 на 

глибину 16 мм. 

1. Менше 16 мм → діагностична 

рентгенограма. Якщо причина 

 звуження → розширювати 

тоншими К-файлами на глибину 

16 мм до тих пір, поки не буде 

введений К-файл №35; 

 викривлення → канал обробити 

до ділянки викривлення. 

16 мм і більш → механічно 

обробити цю частину каналу (К-

файл №35). 

2. Визначення 

«тимчасової 

робочої довжини». 

2. Провести діагностичну 

рентгенограму з К-файлом в каналі, 

не доводячи до верхівки на 3 мм. 

Розрахувати довжину каналу. 
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3. Пройти 

апікальну частину 

каналу на 

«тимчасову робочу 

довжину». 

3. Ввести в канал до упору К-файл 

№35 → два повні оберти за 

годинниковою стрілкою і вивести з 

каналу → К-файл №30 до упору, без 

натиску, до мах. просування в 

апікальному напрямку (до 

заклинювання) → витягнути > 

аналогічно №25 → №20 і так далі до 

досягнення «тимчасової робочої 

довжини». 
4. Визначення 

«остаточної 

робочої довжини». 

4. Рентгенограма з інструментом в 

каналі, введеним на «тимчасову 

робочу довжину». 

5. Розширення 

кореневого каналу. 

5. К-файл №40 ввести до упору → 

два оберти за годинниковою 

стрілкою → вивести з каналу → К-

файл №35 → у канал до упору, 

обертати без натиску за 

годинниковою стрілкою до мах. 

просування в апікальному напрямку 

→ витягнути з каналу → аналогічно 

– К-файл №30 → №25 → №20 → 

№15 до досягнення «кінцевої 

робочої довжини». Далі ті ж 

маніпуляції, починаючи з К-файлу 

№45, потім - з №50, до тих пір, поки 

апікальна частина не буде 

розширена до потрібного діаметру 

(не менше, ніж до №25). 
На кожному етапі рясно промивати канал розчинами 

антисептиків. 

 

4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на 

основному етапі практичного заняття 

- Протоколи, стандарти; 

- Набір нетипових ситуаційних завдань; 

- Довідкові, нормативні матеріали; 

- Устаткування; 

- Матеріали наочності тощо 

 

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи 

Завдання для індивідуальної та групової пошукової дослідницької 

роботи студента за темою заняття: 

1. Сучасні техніки обробки кореневих каналів. 
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2. Машинні техніки обробки кореневих каналів. 

3. Ультразвукова обробка кореневих каналів. 

4. Лазерна обробка кореневих каналів. 

5. Сучасні досягнення в галузі машинної обробки кореневих каналів 

(новини за останній рік). 

Новітні джерела інформації 

2. 4Thttp://endodonticsjournal.com/ 4 T  

3. 4Thttp://www.dental-azbuka.ru/4 T  

4. 4Thttp://www.newdent.ru/4T 

5. 4Thttp://www.dentoday.ru/4 T  

6. 4Thttp://www.zubnoydoktor.ru/4 T  

7. http://100matolog.com.ua/  

8. 4Twww.ukrdental.com4T  

9. 4Twww.dentart.org4T  

10. 4Twww.endodont.ru4T 
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