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ТЕМА 1: Хірургічні методи лікування генералізованого пародонтиту (кюретаж, 

вакуум-кюретаж, відкритий кюретаж, клаптеві операції, метод спрямованої тканинної 

регенерації). 

Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми: 

Одною з головних ланок в патогенезі генералізованого пародонтиту (ГП) є 

виникнення пародонтальних кишень (ПК). Наявність ПК створює сприятливі умови для 

накопичення залишків їжі, розвитку мікроорганізмів та руйнівного впливу продуктів їх 

життєдіяльності (ферментів, кислот, токсинів тощо) на тканини пародонта. Тому усунення 

пародонтальних кишень при ГП є важливою та обов'язковою ланкою його лікування. Вибір 

способу залежить від перебігу захворювання, глибини ПК, характеру та кількості виділень, 

ступеню та характеру резорбції кістки альвеолярного відростку. 

При глибині ПК більшій, ніж 3мм, консервативне лікування не дозволяє їх повністю 

усунути. Зробити це можливо за допомогою хірургічних методів: кюретажу і його різновидів 

(відкритого, вакуум-кюретажу) та більш об’ємних втручань на пародонті – клаптевих 

операцій та операцій направленої тканинної регенерації (НТР). 

Використовуючи (за показаннями) кожний з хірургічних методів в комплексному 

лікуванні ГП, лікар-стоматолог має можливість досягти найвищого результату лікування, 

стійкої клініко-рентгенологічної стабілізації дистрофічно-запального процесу у пародонті. 

Тому знання показань, видів та методик проведення хірургічних втручань при ГП є дуже 

актуальними в фаховій підготовці лікаря-стоматолога. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- мету та види хірургічних втручань у хворих на генералізований пародонтит; 

- показання та протипоказання до призначення основних хірургічних методів лікування 

у хворих на генералізований пародонтит (кюретаж, вакуум-кюретаж, відкритий 

кюретаж, клаптеві операції); 

- основний інструментарій для проведення хірургічних втручань на пародонті; 

- кюретаж - сутність методу, види, етапи проведення (закритий, вакуум-кюретаж, кріо-

кюретаж); 

- відкритий кюретаж - сутність методу, етапи проведення; 

- гінгівотомія, гінгівектомія - сутність методів, методики та етапи проведення; 

- клаптеві операції - сутність методу, етапи проведення (метод Цешинського-Відмана-

Неймана); 

- метод спрямованої тканинної регенерації у хірургічному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит; 

- післяопераційне ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах пародонта; 

 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- методикою скаладання плану передопераційної підготовки та післяопераційного 

супроводу хворих на генералізований пародонтит; 

- технікою використання інструментарію для хірургічного лікування генералізованого 

пародонтиту; 

 

Вміти (α-ІІІ): 
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- за результатами клініко-рентгенологічного обстеження хворого на генералізований 

пародонтит визначити оптимальний метод хірургічного лікування; 

- провести закритий кюретаж; 

- провести відкритий кюретаж; 

- скласти план передопераційної підготовки та післяопераційного ведення хворих після 

хірургічного втручання на тканинах пародонта; 

 

Творчий рівень (α-ІІІ): 

- ендогенна інтоксикація як фактор ризику при проведенні хірургічного лікування 

хворих на генералізований пародонтит. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Анатомо-гістологічні особливості будови тканин пародонта. 

2. Особливості іннервації і васкуляризації тканин пародонта. 

3. Принципи лікування інфікованих ран. 

4. Механізм дії протизапальних засобів та особливості їх використання в залежності від 

перебігу запалення. 

5. Засоби, що прискорюють регенерацію тканин, механізм дії та методики застосування. 

Вміти: 

1. Проводити передопераційну підготовку хворих на генералізований пародонтит. 

2. Використовувати стоматологічний хірургічний інструментарій. 

3. Проводити накладання швів на слизову оболонку порожнини рота. 

 

3.2 Зміст теми заняття 

1. Метою кюретажу є усунення пародонтальної кишені. Для цього механічним 

шляхом видаляють нежиттєздатні тканини: під'ясенний зубний камінь, некротизований 

цемент кореня зуба, грануляції, епітелій, який вростає в кишеню, а потім впливають на 

мікрофлору та стимулюють репаративні процеси в тканинах пародонта. 

Показаннями для здійснення закритого кюретажу є наявність пародонтальної кишені 

глибиною 3-4мм, наявність ясенної стінки достатньої товщини, рівномірна резорбція кістки 

альвеолярного відростка (відсутність кісткових кишень). Перед кюретажем здійснюють 

іммобілізацію рухомих зубів тимчасовими або адгезивними шинами, усувають травматичну 

оклюзію. 

Потім здійснюють антисептичну обробку порожнини рота та пародонтальних кишень 

р-ном антисептика: (0,02% розчином фурациліну, 1% розчином метрогілу, 0,5% розчином 

етакридину лактату, 0,1% розчином гексетидину, 0,2% нітрагексу, 0,05% розчином 

хлоргексидину біглюконату, розчином гівалексу, засобами рослинного походження 

(розчинами ротокану, рекутану, біоденту, настоянок календули, евкаліпту, юглону та ін.). 

Для місцевого знеболення використовують інфільтраційну анестезію 2% розчином 

лідокаїну чи розчином на основі артикаїну гідрохлориду (Septanest, Ubistesin, Ultracain DS) 

та ін. 

Кюретаж починають з обробки внутрішньої стінки пародонтальної кишені. Поверхню 

зуба старанно звільняють від зубного каменю та некротизованого цементу за допомогою 

екскаватора, гачка або рашпіля. При усуненні зубних відкладень інструмент направляють від 

верхівки кореня до коронки зуба, а потім поверхню зуба полірують борами, полірами, 

ручними чи ультразвуковими скейлерами. Гладенька поверхня зуба виключає умови для 
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створення ретенційних пунктів та рецидиву утворення зубного каменю. Пародонтальну 

кишеню після цієї маніпуляції промивають теплим розчином антисептика та приступають до 

обробки зовнішньої стінки. Кюретажною ложечкою із дна кишені вишкрібають врослі тяжі 

епітелію, грануляційну тканину і, якщо дозволяють умови, вишкрібають зруйновані верхівки 

кістки міжзубних перегородок. Потім кишеню промивають та уводять в неї емульсію, пасту 

або мазь, які чинять протизапальну та антимікробну дію, стимулюють репаративні процеси. 

Кюретаж закінчують накладанням пародонтальної пов'язки, що твердне, на 1-2 дні. 

Кюретаж пародонтальних кишень починають з групи зубів, які розташовані на 

фронтальній ділянці нижньої щелепи, а потім верхньої і закінчують в області молярів. 

Одночасно операцію проводять в ділянці 3-4 різців або 3-4 молярів. В перші дні після 

кюретажу хворому рекомендують не вживати тверду їжу, користуватись м'якою щіткою. 

Недоліком кюретажу є недостатній візуальний контроль маніпуляцій, що 

перешкоджає ретельності його проведення. При цьому можливе вторгнення в глибину м'яких 

тканин шматочків зубного каменю та інфікування пародонта, що може призводити до 

ускладнень, абсцесів. 

Кюретаж протипоказаний при загостренні дистрофічно-запального процесу, 

стонченому краю ясен, кісткових кишенях, рухомості зубів III ступеню (схема 1). 

2. Вакуум-кюретаж - це вишкрібання пародонтальних кишень в умовах вакууму. 

Здійснюють за допомогою апарата, який складається з двох ємкостей та компресора. Коли 

включають апарат, - через 3-5 секунд в одній із ємкостей утворюється вакуум, що дозволяє 

відсмоктувати кров, слиз, наліт, відторгнуті найдрібніші частинки зубного каменю та 

грануляцій, вільні частинки зруйнованих ділянок альвеолярної кістки. Одночасно в іншій 

ємкості утворюється надлишковий тиск, який дозволяє надходити розчинам лікувальних 

засобів до операційного поля. Кюретки перед операцією фіксують в спеціальному 

наконечннику-держаку. 

Вакуум-кюретаж використовують при глибині пародонтальних кишень більше ніж 5-7 

мм та при наявності абсцесів. При наявності кісткової кишені вакуум-кюретаж необхідно 

комбінувати з гінгівотомією або відкритим кюретажем. Попередньо здійснюють 

інфільтраційну або провідникову анестезію. Вакуум-кюретаж здійснюють наступним чином. 

На першому етапі видаляють під'ясенний зубний камінь та зруйнований цемент з поверхні 

кореня зуба. Цю процедуру здійснюють послідовно від шийки до дна пародонтальної 

кишені. Закінчують цей етап поліруванням обробленої поверхні. На другому етапі 

здійснюють вишкрібання грануляцій та тяжів епітелію із зовнішньої стінки кишені 

(внутрішньої стінки ясен, зверненої до кореня зуба) за допомогою кюреток та серповидних 

гачків. На третьому етапі здійснюють обробку дна пародонтальної кишені та 

альвеолярного гребеня. 

Грануляції з дна кишені видаляють гострими порожнистими насадками, альвеолярний 

край згладжують фрезоподібними інструментами. Поверхню міжзубних перегородок 

звільняють від ділянок деструкції кістки. Одночасно рану через тоненькі трубки, які 

приєднані до кюреток, зрошують розчином антисептика. 

Після проведення вакуум-кюретажу пародонтальні кишені заповнюють емульсією або 

рідкою пастою, яка містить протизапальні, протимікробні засоби, протеолітичні ферменти, 

вітаміни, препарати пірімідінових основ (піримідант) та ін. Якщо перед здійсненням вакуум-

кюретажу проводилася гінгівотомія, то клапті ясен укладають по лінії розрізу та фіксують 

клеєм (циакрином, БФ-6, поліуретановим – КЛ-3) чи накладають пародонтальну пов’язку. 



 5 

Схема 1. 

Етапи проведення закритого кюретажу. 

  
Етапи 

  

    Антисептична обробка порожнини 

рота та пародонтальних кишень   

  Передопераційна 

підготовка 

  Тимчасове шинування 

  

   Усунення травматичної оклюзії 

     

  Знеболювання  Провідникове, інфільтраційне, 

аплікаційне   

     

  Кюретаж   

     

  Обробка 

внутрішньої стінки 

пародонтальної кишені 

 Видалення сироваткового зубного 

каменю, некротизованого цементу 

      

  Промивання розчином 

антисептика 

    

   

     

  Вишкрібання 

зруйнованого краю 

кістки (якщо кишеня в 

межах кістки) 

  

     

  Вишкрібання 

грануляцій із 

зовнішньої стінки 

пародонтальної кишені 

  

Вишкрібання тяжів епітелію, 

грануляцій 

      

  Промивання розчином 

антисептика 

  

 

     

  Обробка дна 

пародонтальної кишені 

  

     

  Промивання розчином 

антисептика 

 

     

   

 

Уведення 

біологічно активних 

препаратів 

 Уведення мефенамінової пасти, 

геля метрогіл-дента, мазі 

“Мефенат”,метрогілу з ністатином, 

вітамінів С, аскорутину, паст із 

сорбентами (ПМС та ін.), та 

препаратів пластикостимулюючої дії: 

(солкосерил, актовегін, вітаміни А,Е, 

олії шипшини, обліпихи та ін.) 

     

  Накладання 

лікувальної твердіючої 

пов’язки 

  

Після завершення операції на ясна на 2-3 дні накладають пародонтальну пов’язку, що 

твердне. Вакуум-кюретаж пародонтальних кишень одночасно здійснюють не більше, як біля 

3-4 однокореневих, або 2-3 багатокореневих зубів. 
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Після проведення вакуум-кюретажу у оброблювальних тканинах пародонта 

зменшуються застійні явища, відбувається мобілізація резервних капілярів, покращується 

крово- та лімфообіг. В умовах зниженого тиску в яснах утворюються мікрогематоми, які, 

розсмоктуючись, справляють значний стимулюючий вплив на процеси регенерації. 

Відкритий кюретаж проводять при глибині пародонтальних кишень 4-5 мм. 

Відмінністю його від закритого кюретажу є проведення горизонтальних розрізів по ясенному 

краю так, що кожний сосочок розділяється на дві частини: вестибулярну і язикову 

(піднебінну). Перевагою відкритого кюретажу є можливість провести втручання під 

контролем зору. 

Відкритий кюретаж складається з наступних етапів: 

1. Знеболення (інфільтраційного чи провідникового). 

2. Вимірювання пародонтальним зондом або спеціальним пінцетом глибини 

пародонтальних кишень і відмітки їх крапками на вестибулярній поверхні ясен. 

3. Проведення косого розрізу від вершин сосочків так, що висікають внутрішню 

частину ясенної стінки. Такий же розріз проводять і з піднебінної (язикової )сторони. 

4. Після роз’єднання кожного з ясенних сосочків на дві частини кюретками, 

крючками, екскаваторами видаляють грануляції, під’ясенний зубний камінь і розм’якшений 

інфікований цемент. 

5. Обробляють кюретками дно кишені і гребінь альвеолярної кістки. 

6. Промивають кишені розчинами анестетика і проводять гемостаз. 

7. Закриття кишені легким притискуванням ясенної стінки до поверхні кореня і 

альвеолярної кістки або накладення швів у міжзубних проміжках. Накладання 

пародонтальної пов’язки. 

Протипоказаннями до відкритого кюретажу є глибина пародонтальних кишень більше 

5 мм і глибокі кісткові кишені. 
Схема 2. 

Види кюретажу, показання та протипоказання до застосування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види кюретажу 

Кюретаж Вакуум-кюретаж Відкритий кюретаж 

Глибина ПК – 3-4 мм Глибина ПК 5-7 мм, 

кісткові кишені, 

абсцедування 

Глибина ПК – 4-5 мм 

Глибокі кісткові 

кишені, загострення 

симптоматичного 

гінгівіту, 

гіпертрофічний гінгівіт, 

абсцес, рухомисть зубів 

ІІІ ступеню 

Тонкі стінки 

пародонтальної кишені 

Глибина пародонтальної 

кишені більше 5 мм, 

нерівномірна резорбція 

(кісткові кишені) 

П
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Хірургічний метод лікування генералізованого пародонтиту застосовується на 

основі встановленого діагнозу захворювання та знання показань до тієї чи іншої 

хірургічної методики. Призначаючи хірургічний метод лікування, слід враховувати 

особливості клінічного перебігу генералізованого пародонтиту, алергологічний анамнез та 

наявність соматичної патології. Показання і протипоказання до проведення хірургічного 

лікування генералізованого пародонтиту наведені в таблицях 3, 4, схемі 2. 

Схема 1. 

Критерії вибору хірургічних методів лікування генералізованого 

пародонтиту. 

    
Критерії 

 

    

               

               

Клінічні 

 
Рентгенологічні 

 
Лабораторні   

  

               

  
Глибина 

пародонтальних 
кишень 

   
Глибина 
кісткових 
кишень 

  Показники 
цитологічного 
дослідження 

вмісту 
пародонтальних 

кишень 

    

   

               

 Характер перебігу 
симптоматичного 

гінгівіту 

  Тип резорбції 
альвеолярного 

відростку: вертикальний 
або горизонтальний 

  Еміграція 
лейкоцитів в 

ротову порожнину  
   

               

 Ступінь рухомості 
зубів  

  Рівень висоти 
альвеолярного 

відростку  

   
РАМ 

   

               

 Наявність 
пародонтальних 
абсцесів, гнійних 

виділень з 
пародонтальної 

кишені  

   
Вираженість 
остеопорозу 

альвеолярного 
відростку 

   
Загальний аналіз 

крові та сечі  

   

               

 Число загострень в 
найближчі та 

віддалені строки 
лікування  
(протягом 

попередніх 1-1,5-
2 років) 

           

 

               

 Показники індексної 
оцінки  

(ПМА, ПІ, ГІ) 
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Схема4. 

Етапи хірургічного лікування генералізованого пародонтиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактика проведення хірургічних втручань на пародонті 

Операція Доопераційна підготовка Післяопераційна підготовка 

Індивідуальна 

комплексна терапія 

з урахуванням 

ступеню розвитку, 

перебігу 

захворювання, а 

також загального 

стану організму 

хворого 

Дотримання 

правильної 

послідовності 

застосування 

різних методів та 

засобів 

комплексної 

терапії 
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Обґрунтований вибір 

раціональних 

медикаментозних 

засобів 
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Клаптеві операції. У сучасній пародонтології існує дві великі групи клаптевих 

операцій: втручання без підсадки у пародонтальні кишені (пластика дефектів ясен) і операції 

з використанням стимуляторів репаративного остеогенезу (гінгівостеопластика). 

Класичну клаптеву операцію на пародонті без підсадки розробили незалежно один від 

одного A.Ciеlszynski (1914), L.Widman (1918) та R.Neumann (1920). 

Наводимо етапи її проведення. Після анестезії проводять два вертикальних розрізи, 

вздовж коренів зубів, що обмежують ділянку втручання, до перехідної складки. Потім 

роблять горизонтальний розріз по краю ясен з вестибулярної і язичної (піднебінної) сторони. 

Відсікають змінений край ясен шириною 2мм. Відшаровують слизово-окісні клапті. 

Видаляють грануляції, зубні відкладення, обробляють край альвеолярної кістки, полірують 

корінь зуба. Мобілізують слизово-окісний клапоть, укладають його на місце і закріпляють в 

міжзубних проміжках швами. Шви також накладають на вертикальні розрізи. 

Всі наступні автори модифікували цю операцію. 

Більш ефективними є операції з використанням стимуляторів репаративного 

остеогенезу (гінгівостеопластика). Останні не тільки сприяють усуненню пародонтальних 

кишень, а й дозволяють відновити альвеолярний відросток у межах кісткових кишень, 

досягти тривалої ремісії дистрофічно-запального процесу. 

Стимулятори репаративного остеогенезу за походженнями поділяються на: 

І. Аутогенні (донором є сам пацієнт): наприклад, кісткова стружка з беззубих ділянок 

щелеп, ребро та ін. 

ІІ. Алогенні (донор – інша людина): кісткове борошно, ошурки чи дрібні фрагменти, 

консервовані і стерилізовані різними методами. 

ІІІ. Ксеногенні (донор – тварина): кістка бика, кістка свині, коня. 

IV. Алопластичні (синтетичні, а також отримані з природних матеріалів, коралів): 

гідроксиапатит, ”Кергап”, “Остим-100” та ін. 

V. Комбінації вищенаведених матеріалів: наприклад, поліфункціональна 

медикаментозна композиція. 

На кафедрі терапевтичної стоматології НМУ розроблені методики радикальної 

гінгівостеопластики з підсадкою кісткового мозку (Т.О.Солнцева) та поліфункціональної 

медикаментозної композиції (К.Є.Печковський). 

Методика клаптевої операції з трансплантацією кісткового мозку. Після 

провідникової анестезії проводять два вертикальних розрізи м'яких тканин альвеолярного 

відростку від шийок зубів до перехідної складки в межах 5-6 зубів дистальніше міжзубних 

ясенних сосочків, не розтинаючи їх вертикально. Горизонтальним розтином, що з'єднує 

вертикальні, відділяють м'які тканини від кістки на рівні шийок зубів. При цьому ясенні 

сосочки розділяються на дві частини - вестибулярну та оральну. Потім відшаровують 

слизово -окісні клапті до повного оголення незміненої кістки. 

Видаляють під'ясенний камінь та вишкрібають патологічні грануляції з кісткових 

кишень, полірують поверхню коренів, з внутрішньої сторони клаптів ножицями висікають 

грануляційну тканину та врослий епітелій. Після гемостазу в кісткові кишені уводять 

попередньо підготовлений трансплантат, яким служить консервований кістковий мозок та 

кісткові ошурки у співвідношенні 1:1. Відшаровані і деепітелізовані СОК укладаються на 

місце і з’єднуються кетгутовими швами. 

Методика клаптевої операції з використанням поліфункціональної .медикаментозної 

композиції за К.Є.Печковським. відрізняється тим, що після ревізії післяопераційної рани і 

гемостазу у кісткові кишені вносять поліфункціональну .медикаментозну композицію, яка 

складається з кісткового борошна, консервованого холодом, сорбційно-протимікробного 
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комплексу поліметилсилоксан+ фуразолідон+метронідазол (ПМС+Ф+М) та желе актовегіну. 

Складові частини трансплантату змішуються безпосередньо перед підсадкою, уводяться у 

кісткові кишені і ущільнюються. Потім клапті повертають на місце, зашивають у кожному 

міжзубному проміжку і по 1-2 шви накладають в ділянці вертикальних розрізів. 

На прооперовану ділянку накладають лікувально-захисну еластичну пародонтальну 

пов’язку на основі поліуретанової композиції КЛ-3. 

Крім цього, застосовуються інші сучасні пародонтальні пов’язки: Voco pacк (VOCO, 

Германія), Do-pack (Kuitzer Dental, Германія), Septo-pack (Septodont, Франція), Qoe-pack 

тощо. 

Метод спрямованої тканинної регенерації полягає в тому, що кістковий дефект після 

кюретажу відмежовується від слизовоокісного клаптя фізичним бар’єром – мікропористою 

мембраною. При цьому м’які тканини, що укладаються поверх мембрани, не можуть 

проростати вглиб пародонтальної кишені. В той же час під нею відбувається відновлення 

альвеолярної кістки й періодонта. Існують два види таких мембран: що здатні резорбуватися 

через 6-7 тижнів (наприклад, Resolut i Guidor), а також такі, що не розсмоктуються в 

тканинах пародонта (наприклад, Goretex). Останні потребують в подальшому їх хірургічного 

видалення. 

Метод направленої тканинної регенерації дозволяє більш успішно відновити тканини 

пародонта. 

Усі хірургічні втручання, крім вакуум-кюретажу та розтину пародонтального абсцесу, 

проводяться після усунення загострення дистрофічно-запального процесу у пародонті 

 

3.3 Список рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. Данилевський М.Ф. Терапевтична стоматологія: Підручник: В 4 т. – Т.3 Захворювання 

пародонта / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політун [та ін.]. – К.: Медицина, 

2008. – 614 с. 

2. Данилевский Н. Ф. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 4 т. – Т.3 Заболевания 

пародонта / А. В. Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сидельникова [c cоавт.]. – К.: ВСИ 

«Медицина», 2011. – 616 с. 

3. Борисенко А. В. Практична пародонтологія: довідник лікаря "Стоматолог" / А. В. 

Борисенко, М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сідельнікова. – К.: Здоров'я України, 2011. – 469 с. 

4. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология. Учебник / Е. В. Боровский, В. С. Иванов, 

Ю. М. Максимовский [с соавт.]. Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003, – 840 с. 

5. Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта. / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – К.: 

Здоров’я, 2000. – 464 с. 

6. Заболотний Т. Д. Генералізований пародонтит. / Т. Д. Заболотний, А. В. Борисенко, А. В. 

Марков [та співавт.]. – Львів: "ГалДент", 2011. – 240 с. 

7. Ніколішин А. К. Терапевтична стоматологія:підручник, У 2 т. / ред. А. К. Ніколішин. - 

Полтава: Дивосвіт, 2007. - 280 с. 

 

Додаткова: 

1. Барер Г. М. Терапевтическая стоматология: Учебник: В 3 ч. – Ч.2 – Болезни пародонта / 

Г. М. Барер, Т. И. Лемецкая, Б. Ю. Суражев [и др.]. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 224с. 

2. 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. 
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3. Гажва С.И. Хирургические методы лечения заболеваний пародонта. Н.Новгород: Изд-во 

НГМА, 2003. – 116 с. 

4. Григ Н. І. Особливості передопераційної підготовки та медикаментозного супроводу 

хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит. Автореф. дис…канд. мед. 

наук. К., 2012 – 15 с. 

5. Григ Н.І., Сідельников П.В. Предиктори ризику ускладнень пародонтальної хірургії // 

Новини стоматології. - 2013. - №4. – С.26-30. 

6. Григ Н.І., Сідельников П.В. Комплексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота - 

основа профілактики ускладнень хірургічного лікування генералізованого пародонтиту / 

П.В. Сідельников, Н.І. Григ // Современная стоматология. - 2013. - №4. – С.54-58. 

7. Кононенко Ю. Г. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии. / Ю. Г. 

Кононенко, Н. М. Рожко, Г. П. Рузин - М.: Книга плюс. - 2008. – 304 с. 

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

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

256 с. 

10. Перова М.Д. Ткани пародонта: норма, патология, пути восстановления. - М. : Триада, 

Лтд., 2005. - 312 с. 

11. Печковський К. Є. Використання поліметилсилоксану у хірургічному лікуванні 

генералізованого пародонтиту. Автореф. дис…канд. мед. наук. К., 1998 – 16 с. 

12. Печковський К. Є. Досвід викладання питань хірургічного лікування захворювань 

пародонта в курсі терапевтичної стоматології. // Матеріали ІІ (ІХ) з’їзду Асоціації 

стоматологів України. К.: Книга плюс, 2004. – С. 82-83. 

13. 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. 

 

Електронні джерела: 

 

1. http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hirurgicheskoe-lechenie-boleznej-

parodonta.html?Itemid=76 

2. http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/primenenie-uglekislotnyh-lazerov-dlya-

raboty-na-myagkih-tkanyah.html?Itemid=76 

3. http://www.moluch.ru/archive/25/2687/ 

 

3.4 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

Основні завдання Вказівки Відповіді 

Вивчити 

1. Роль хірургічного 

лікування у комплексній 

терапії хворих на 

генералізований пародонтит 

 

1. Визначте мету хірургічного лікування хворих 

на генералізований пародонтит. 

2. Зазначте види хірургічних втручань у хворих 

на генералізований пародонтит. 

3. Показання та протипоказання до проведення 

хірургічного лікування у хворих на 

генералізований пародонтит 

 

2. Передопераційна 

підготовка хворих на 

генералізований пародонтит 

1. Визначте мету передопераційної підготовки 

хворих до хірургічного лікування 

генералізованого пародонтиту. 

 

http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hirurgicheskoe-lechenie-boleznej-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/hirurgicheskoe-lechenie-boleznej-parodonta.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/primenenie-uglekislotnyh-lazerov-dlya-raboty-na-myagkih-tkanyah.html?Itemid=76
http://www.stomfak.ru/hirurgicheskaya-stomatologiya/primenenie-uglekislotnyh-lazerov-dlya-raboty-na-myagkih-tkanyah.html?Itemid=76
http://www.moluch.ru/archive/25/2687/
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до хірургічного втручання 2. Алгоритм проведення передопераційної 

підготовки хворих до хірургічного лікування 

генералізованого пародонтиту. 

2. Метод кюретажу при 

лікування хворих на 

генералізований пародонтит. 

1. Визначте сутність методу. Показання. 

Протипоказання. Етапи проведення. 

 

3. Метод вакуум-кюретажу 

при лікування хворих на 

генералізований пародонтит. 

1. Визначте сутність методу. Показання. 

Протипоказання. Етапи проведення. 

 

4. Метод кріо-кюретажу при 

лікування хворих на 

генералізований пародонтит. 

1. Визначте сутність методу. Показання. 

Протипоказання. Етапи проведення. 

 

5. Метод відкритого 

кюретажу при лікування 

хворих на генералізований 

пародонтит. 

1. Визначте сутність методу. Показання. 

Протипоказання. Етапи проведення. 

 

6. Гінгівотомія, гінгівектомія. 1. Визначте сутність методів. Показання. 

Протипоказання. Етапи проведення. 

 

7. Клаптеві операції. 1. Визначте сутність методу. Групи клаптевих 

операцій. 

2.  Показання. та протипоказання до 

проведення гінгівопластики. Етапи проведення 

(метод Цешинського-Відмана-Неймана). 

3. Показання. та протипоказання до проведення 

гінгівостеопластики. Етапи проведення. 

4. Назвіть групи стимуляторів репаративного 

остеогенезу. Перелічіть вимоги до них. 

 

8. Метод спрямованої 

тканинної регенерації 

1. Суть методу спрямованої тканинної 

регенерації. Види мембран, що застосовуються 

при СТР. 

 

9. Післяопераційне ведення 

хворих після хірургічного 

втручання на тканинах 

пародонта. 

1. Принципи післяопераційного ведення хворих 

після хірургічного втручання на тканинах 

пародонта. Медикаментозний супровід. 

2. Види пародонтальних пов’язок, склад, 

показання та протипоказання до використання, 

механізм дії, методика застосування. 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі: 

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

1. Хірургічні методи лікування у комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит. 

2. Мета хірургічного лікування хворих на генералізований пародонтит. 

3. Види хірургічних втручань у хворих на генералізований пародонтит. 

4. Показання та протипоказання до призначення основних хірургічних методів лікування у 

хворих на генералізований пародонтит. 

5. Пародонтальна кишеня, механізм утворення. Методи лікування (медикаментозні, 

хірургічні). Мета хірургічного способу лікування пародонтальних кишень. 

6. Передопераційна підготовка хворих на генералізований пародонтит до хірургічного 

втручання. Мета. Алгоритм проведення. 

7. Види хірургічних методів лікування пародонтальних кишень. 

8. Кюретаж. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення. 
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9. Вакуум-кюретаж. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення. 

10. Кріо-кюретаж. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення. 

11. Відкритий кюретаж. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення. 

12. Гінгівотомія та її види. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Методика та етапи 

проведення. 

13. Гінгівектомія та її види. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Методика та етапи 

проведення. 

14. Клаптеві операції. Сутність методу. Показання. Протипоказання. Етапи проведення 

(метод Цешинського-Відмана-Неймана). 

15. Методика спрямованої тканинної регенерації. Сутність методу. Види мембран, що 

застосовуються при СТР. 

16. Післяопераційне ведення хворих після хірургічного втручання на тканинах пародонта. 

 

Б. Тестові завдання репродуктивного рівня для самоконтролю теоретичних знань: 

1. До хірургічних методів усунення пародонтальних кишень відносять: 

а) гінгівотомію 

б) гінгівопластику 

в) гінгівоостеопластику 

г) френулопластику 

д) вестибулопластику 

е) кюретаж 

Відповідь: а, б, в, е. 

2. Встановіть правильну послідовність заходів при проведенні кюретажу: 

а) антисептична обробка порожнини рота, знеболення 

б) обробка внутрішньої стінки пародонтальної кишені 

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

протезування 

г) промивання кишені розчином антисептику 

д) обробка зовнішньої стінки пародонтальної кишені 

е) уведення біологічно активних препаратів 

є) обробка дна пародонтальної кишені 

ж) накладання пародонтальної пов’язки 

 

Відповідь: в, а, б, г, д, г, є, г, е, ж. 

В. Задачі для самоконтролю: 

1. Хворий Н., 25-ти років, скаржиться на свербіж, кровоточивість ясен під час 

чищення зубів, які з’явились 4 роки тому. Палить. Раніше до стоматолога не звертався. 

Об’єктивно: ясенні сосочки обох щелеп помірно гіперемійовані, набряклі, з 

ціанотичним відтінком, помірно кровоточать при зондуванні. Над- і під’ясенні відкладення 

зубного каменю в помірній кількості. Рухомість зубів І-ІІ ступеню. Глибина ПК 4-5 мм. 

Рентгенологічно – горизонтальна резорбція кістки альвеолярного відростку на ⅓-½ довжини 

коренів зубів. 

Виберіть метод хірургічного лікування ГП. 

Відповідь: Відкритий кюретаж. 
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2. Хворий Л., 53-х років, скаржиться на появу припухлості, набряку, болісності ясен з 

вестибулярного боку між 26, 27 зубами, що з’явилась 3 дні тому. Накушування на 26, 27 зуби 

помірно болісне, доторкування до ясен – різко болісне. Рентгенологічно визначається 

деструкція міжальвеолярної перегородки 26, 27 зубів на ⅔ довжини. Який хірургічний метод 

лікування треба застосувати? 

Відповідь: Гінгівотомію з вакуум-кюретажем ПК. 

 

3. Ясенні сосочки обох щелеп хворого Н., 26-ти років, помірно гіперемійовані 

набряклі, з ціанотичним відтінком, помірно кровоточать при доторкуванні зондом. Над і 

під’ясенні зубні відкладення у помірній кількості. Глибина пародонтальних кишень 3-4 мм. 

Рухомість фронтальних зубів І ступеню. Який хірургічний метод лікування ГП ви 

запропонуєте? 

Відповідь: Закритий кюретаж. 

 

4. Хворий Н., 34-х років, звернувся зі скаргами на кровоточивість та свербіж ясен, 

неприємний запах із рота, рухомість зубів. Вважає себе хворим протягом 4 років. Лікування 

не проводилось. Палить. Об’єктивно: ясна на обох щелепах гіперемійовані, набряклі, при 

дотику кровоточать; патологічна рухомість зубів І-ІІ ступеню. На язиковій поверхні 

фронтальних зубів нижньої щелепи помірні відкладення зубного каменю, глибина 

пародонтальних кишень 4-5 мм з помірними серозно-гнійними виділеннями. 

Рентгенологічно відмічається горизонтальна резорбція кісткової тканини в межах ⅓-½ 

довжини кореня зуба. Поставте діагноз. Який хірургічний метод лікування необхідно 

використати? 

Відповідь: Генералізований пародонтит, II ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Лікування: Відкритий кюретаж. 

 

5. Хвора Н., 18-ти років, звернулася зі скаргами на болючість та кровоточивість ясен 

під час приймання твердої їжі та чищення зубів. Об'єктивно: ясенні сосочки обох щелеп 

яскраво гіперемійовані, набряклі, кровоточать при доторкуванні. Глибина пародонтальних 

кишень 3-4 мм. 

На ортопантомограмі: кортикальна пластинка на вершинах міжзубних перегородок 

відсутня, вертикальна резорбція на ¼-⅓, остеопороз. Поставте діагноз. Призначте хірургічне 

лікування. 

Відповідь: Генералізований пародонтит, I ступінь, загострений перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Лікування: закритий кюретаж пародонтальних кишень 

після усунення загострення запального процесу. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

1. Провести суб’єктивне та об’єктивне обстеження хворого на генералізований пародонтит. 

2. Скласти план комплексного лікування, враховуючи дані загальносоматичного та 

стоматологічного статусу хворого (результати клінічних, лабораторних та 

рентгенологічних методів дослідження). 

3. Обґрунтувати вибір хірургічного методу лікування хворого на генералізований 

пародонтит. 

4. Виконати кюретаж пародонтальних кишень. 

5. Виконати розтин пародонтального абсцесу. 
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4.2. Професійні алгоритми (інструкції) для оволодіння практичними навиками та 

професійними вміннями 

№ Завдання Вказівки Примітки 

Закритий кюретаж 

1.  Антисептична обробка порожнини 

рота 

Склянка з розчином 

антисептику (0,05% 

розчин хлоргексидину, 

розчин гівалексу, 

0,02% калію 

перманганату, 1% 

розчин метрогілу, 

настоянки календули 

та інш.) 

Зменшення мікробного 

обсіменіння порожнини 

рота. 

2.  Анестезія ділянки пародонта, на 

якій проводять кюретаж 

Для аплікаційної 

анестезії 10% розчин 

або спрей лідокаїну, 

спирт. розчин 

прополісу (40-60 кр.) 

на склянку води, 

розчин мефенамінату 

Na (0,1-1%). Для 

інфільтраційної 

анестезії в ампулах 

(карпулах) розчини: 

2% лідокаїну, 2% 

тримекаїну, артикаїну 

гідрохлориду 

(Septanest, Ubistesin, 

Ultracain). 

Одноразовий чи 

карпульний шприц. 

Відсутність больових 

відчуттів під час 

проведення кюретажу 

3.  Антисептична обробка ділянки 

кюретажу ПК 

Ватяні валки та 

кульки. Стомат. набір, 

розчин антисептика 

(3% розчин йоду, 10% 

розчин йодизолу, 

йоддицерин) 

Забезпечення відносної 

антисептики під час 

проведення кюретажу 

4.  Кюретаж внутрішньої стінки 

пародонтальної кишені (зняття 

зубних відкладень та обробка 

коренів зубів) 

Поверхню зуба ретельно звільняють 

від зубного каменю та 

некротизованого цементу 

Набір 

стоматологічний. 

Набір 

пародонтологічний 

(екскаватори, гачки, 

кюретки, рашпілі) 

Інструмент 

направляють від 

верхівки кореня до 

коронки зуба 

5.  Полірування поверхні коренів за 

допомогою рашпіля, ручних чи 

ультразвукових скелерів, апарату 

«Vector» 

Гачки, рашпілі, бори, 

ультразвукові скелери, 

апарат «Vector» 

Гладкі поверхні коренів 

з усіх боків 

6.  Промивання розчином антисептика Розчини антисептиків, 

3% розчин перекису 

водню, одноразовий 

шприц 

Відсутність вільних 

фрагментів зубного 

каменю, нальоту, 

залишків їжі, 



 16 

зменшення 

(припинення) 

кровоточивості 

7.  Кюретаж нижньої стінки ПК (якщо 

це можливо) 

Екскаватори (див. 

п. І.1.), кюретажні 

ложки 

Дно пародонтальної 

кишені щільне, 

грануляції відсутні 

8.  Промивання пародонтальниї 

кишені розчинами антисептика 

Розчини антисептиків 

(див. п. І.1.), 

одноразовий шприц 

Відсутність вільних 

грануляцій, згустків 

крові, припинення 

кровоточивості 

9.  Обробка внутрішньої поверхні 

м’якотканинної стінки ПК. 

Кюретаж грануляцій та пророслого 

епітелію  

Екскаватори, 

кюретажні ложки 

Відсутність грануляцій, 

епітелію, створення 

«різаної» рани для 

створення оптимальних 

умов для загоєння  

(рубцювання) ПК 

10.  Антисептична обробка ПК, 

гемостаз 

Розчини антисептиків, 

3% розчин перекису 

водню 

Чиста, відносно суха 

«різана» рана 

11.  Уведення протизапальних, 

протимікробних засобів в ПК 

Лініменти, зависі 

проти мікробних 

(протизапальних, 

пластикостимулюючих 

засобів, вітамінних 

препаратів) 

 

12.  Щільне притискування ясен до 

зубів 

Притиснення ясен до 

зубів пальцем 

Ясенна стінка щільно 

прилягає до зубів 

13.  Накладання пародонтальних 

пов’язок (твердіючих, еластичних) 

Пов’язки Voco Pac, 

Qoe-pac, Do-pac, з 

поліуретанового клею 

тощо. Шпатель, 

стомат. скло. 

Слиновідсмоктувач, 

марлеві шарики 

Пов’язка щільно 

охоплює ясенний край 

та перекриває коронки 

зубів на 1/3 їх висоти 

 

4.3. 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: Метод спрямованої тканинної регенерації у хірургічному лікуванні хворих на 

генералізований пародонтит. 

Джерела: 

1. Грудянов А.И., Чупахин П.В. Методика направленной регенерации тканей. Подсадочные 

материалы. - М.: ООО "Медицинское информационное агентство", 2007. - 64 с. 

2. Панкратов. Костная пластика в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. - М. : 

БИНОМ, 2011. - 160 с. 

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

http://bone-surgery.ru/view/regeneraciya_tkanej_periodonta/
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4. http://qstoma.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C

%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B 

5. http://www.hypro.cz/DOWNLOAD/Hypro-Sorb_F_RU_cat.pdf 

6. http://ipst.com.ua/helpinfo/spetcialist/konnaptkanreg-parodontologicheskie_membrani.html 

7. http://president-orsk.ru/content/view/28/44/ 

8. http://www.stomatolog.com.ua/article_535.php 

9. http://www.med-edu.ru/stomat/388 

10. http://stomatologist.org/dentistry-specialist/oral-and-maxillofacial-surgery/363-napravlennaya-

tkanevaya-regeneraciya.html 

Тестові завдання 

1. Хірургічне лікування пародонтиту проводять з метою: 

A. Усунення пародонтальних кишень 

B. Усунення запалення ясен 

C. Створення умов для протезування 

D. Стимуляції захисних функцій організму 

E. Усунення травматичної оклюзії 

2. Показання до вакуум-кюретажу пародонтальних кишень: 

A. Поодинокі та численні абсцеси 

B. Витончення стінки пародонтальної кишені 

C. Рухомість зуба III ступеня 

D. Глибина кишені понад 7 мм 

E. Глибина кишені 3 мм 

3. Недоліки операції вакуум-кюретажу пародонтальних кишень: 

A. Недостатній зоровий контроль за виконанням операції 

B. Утворення мікрогематом 

C. Стимуляція резервних капілярів ясен 

D. Часті вторинні кровотечі 

E. Інфікування операційної рани 

4. Кріокюретаж протипоказаний при: 

A. Витонченних стінках пародонтальної кишені 

B. Генералізованому пародонтиті 

C. Глибині пародонтальних кишень 7 мм 

D. Значному розростанні грануляційної тканини 

E. Гіперплазії ясенних сосочків 

5. Критерії якості проведення кюретажу пародонтальних кишень: 

A. Відсутність під'ясенного зубного каменю, грануляцій і епітелію, що вросли 

B. Відсутність кровотечі 

C. Безболісність 

D. Щільне прилягання ясен до зубів 

E. Зменшення глибини пародонтальної кишені 

6. Вид хірургічного втручання, найбільш ефективний при генералізованому пародонтиті II 

ступеня: 

A. Гінгівоостеопластика 

B. Кюретаж пародонтальних кишень 

http://qstoma.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://qstoma.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://qstoma.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://qstoma.ru/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://www.hypro.cz/DOWNLOAD/Hypro-Sorb_F_RU_cat.pdf
http://ipst.com.ua/helpinfo/spetcialist/konnaptkanreg-parodontologicheskie_membrani.html
http://president-orsk.ru/content/view/28/44/
http://www.stomatolog.com.ua/article_535.php
http://www.med-edu.ru/stomat/388
http://stomatologist.org/dentistry-specialist/oral-and-maxillofacial-surgery/363-napravlennaya-tkanevaya-regeneraciya.html
http://stomatologist.org/dentistry-specialist/oral-and-maxillofacial-surgery/363-napravlennaya-tkanevaya-regeneraciya.html
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C. Гінгівотомія 

D. Гінгівектомія 

E. Кріокюретаж 

7. Хвора Н., 29-х років, скаржиться на кровоточивість ясен при чищенні зубів. Об’єктивно: 

ясна ціанотичні, кровоточивість І бал. Глибина пародонтальних кишень 4,5-5 мм. 

Рентгенологічно: вертикальна резорбція міжзубних перегородок на 1/3 довжини коренів, 

кісткові кишені відсутні. Який з хірургічних методів необхідно застосувати в комплексному 

лікуванні? 

A. Відкритий кюретаж 

B. Гінгівектомію 

C. Клаптеву операцію 

D. Вестибулопластику 

E. Гінгівостеопластику 

8. Хворій П., 39-ти років, встановлений діагноз: «Генералізований пародонтит, І ступінь, 

хронічний перебіг». Об’єктивно: ясна ціанотичні, слабко кровоточать при зондуванні. 

Глибина пародонтальних кишень 3-4 мм. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція 

міжзубних перегородок на 1/3-1/4 довжини коренів. Який хірургічний метод необхідно 

застосувати у комплексному лікуванні? 

A. Закритий кюретаж 

B. Клаптеву операцію 

C. Радикальну гінгівостеопластику 

D. Відкритий кюретаж 

E. Гінгівектомію 

9. Видалення над'ясенного зубного каменю проводять: 

A. До кюретажу пародонтальних кишень 

B. Незалежно від часу проведення кюретажу 

C. В процесі кюретажу 

D. Після кюретажу 

E. Не варто проводити 

10. У хворого Н., 25-ти років, компенсований інсулінозалежний цукровий діабет. Хворіє 7 

років. Хворий з’явився зі скаргами на кровоточивість ясен, гноєвиділення та рухомість зубів, 

яку вперше помітив рік тому. Об’єктивно: ясна набряклі, гіперемійовані з ціанотичним 

відтінком, при натискуванні на них виділяється гній. Глибина пародонтальних кишень – 3-5 

мм. Рухомість зубів І-ІІ та ІІ ступенів. Рентгенологічно: вертикальна резорбція міжзубних 

перегородок до 1/2 їх висоти. Який з хірургічних методів необхідно застосувати у 

комплексній терапії? 

A. Відкритий кюретаж (після відповідної підготовки хворого) 

B. Гінгівектомію (терміново) 

C. Операцію спрямованої тканинної регенерації 

D. Кюретаж (терміново) 

E. Клаптеву операцію (після відповідної підготовки хворого) 

11. Захисні пародонтальні пов’язки застосовуються з метою: 

A. Всього перерахованого 

B. Антисептичного захисту поверхні рани 

C. Забезпечення пролонгованого лікувального ефекту медикаментозних препаратів 

D. Захисту поверхні рани (кров'яного згустку) від травматизації під час прийому їжі 

E. Забезпечення оптимальних умов репарації 
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12. Переваги офіцінально виготовлених пародонтальних пов’язок: 

A. Все перераховане 

B. Не містять евгенолу 

C. Адгезія до вологих поверхонь 

D. Зручне моделювання 

E. Якісна ізоляція лінії швів та закриття поверхні рани 
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ТЕМА 2:Фізичні методи лікування при захворюваннях тканин пародонта 

       Кількість учбових годин - 1 

1. Актуальність теми:  

Захворювання тканин пародонту - найбільш поширені із захворювань зубо-щелепної 

системи. В комплексному лікуванні цих захворювань важливу роль відіграють 

фізіотерапевтичні методи. Фізичні методи лікування стимулюють окисно-відновні процеси, 

покращують метаболізм, підвищують трофіку, справляють імуностимулюючу дію на 

тканини пародонту. Таким чином, вони спричиняють стабілізуючий вплив в комплексному 

лікуванні та профілактиці захворювань тканин пародонту. 

 

2. Навчальні цілі: 

Знати(α-ІІ): 

- механізми дії на організм людини природних та преформованих фізичних факторів, 

показання, протипоказання та основні методики їх проведення; 

- основні групи фізичних факторів і застосування їх в стоматології; 

- показання та протипоказання до проведення фізичних методів лікування при 

захворюваннях тканин пародонта; 

- методи проведення фізіотерапевтичних процедур при лікуванні захворювань тканин 

пародонта. 

Оволодіти (α-ІІІ): 

- навичками роботи з фізіотерапевтичною апаратурою для проведення фізичних методів 

лікування захворювань тканин пародонта; 

- методиками проведення фізіотерапевтичних процедур при захворюваннях тканин 

пародонта. 

Вміти (α-ІІІ): 

- визначити показання та протипоказання до проведення фізичних методів лікування 

тканин пародонта. 

- скласти план фізіотерапевтичного лікування хворого з патологією тканин пародонта; 

- професійно роз’яснити хворому про можливості та безпечність використання сучасних 

фізіотерапевтичних методів лікування тканин пародонта. 

Творчий рівень:  

- вміти досліджувати причиннонаслідкові зв’язки між помилками під час лікування 

фізичними методами захворювань тканин пародонта у найближчі та віддалені строки. 

 

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи 

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

Знати: 

1. Механізм дії різних фізичних факторів лікувальної дії в пародонтології. 

2. Показання та протипоказання до проведення фізичних методів лікування при 

захворюваннях пародонта. 

3. Знати сучасні фізіотерапевтичні методи лікування в стоматології. 

 

Вміти: 

 

1. Проводити цілеспрямований збір анамнезу з метою виявлення протипоказань до 

проведення фізіотерапевтичних методів лікування. 

2. Вміти оцінювати ефективність терапевтичної дії фізичних методів при захворюваннях 

тканин пародонта. 
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3. Вміти запобігати виникненню помилок та ускладнень при фізіотерапевтичному лікуванні 

тканин пародонта. 

 

3.2. Зміст теми заняття 

Фізичні методи лікування при захворюваннях тканин пародонта 

 

Основні фізичні методи 

лікування в стоматології 

Механізм дії фізичних 

методів лікування 

Методи проведення 

фізіотерапевтичних 

процедур 

1. Електролікування: 

Постійний струм а) гальванізація слизової 

оболонки ясен 

Накладання електродів із 

марлевими серветками, 

змочених водою 

б) електрофорез розчинів 

лікарських препаратів 

Накладання електродів із 

марлевими серветками, 

змоченими розчинами 

лікарських препаратів 

Імпульсний струм низької 

частоти і малої сили 

Електросон Накладання електродів на 

очні яблука 

Синусоїдальний 

модульований струм 

Стимуляція і введення 

лікарських препаратів 

Використовуються 

електроди змочені 

лікарськими розчинами 

Електричне поле 

ультрависокої частоти 

Глибоке прогрівання 

біологічних тканин в зоні 

ураження 

Призначається процедура із 

розміщенням тканин 

пародонта між електродами 

УВЧ апаратів 

Електромагнітне поле 

надзвичайно високої 

частоти (НВЧ) 

Глибоке локальне 

прогрівання біологічних 

тканин в зоні ураження 

Локально прикладається 

електрод від апарату Луч-4 

на зону ураження тканин 

пародонта 

2. Магнітне поле Дія магнітного поля 

забезпечує покращення 

обмінних процесів в зоні 

його дії 

Використовуються магнітні 

насадки, які прикладаються 

в зону ураження 

3. Аерозольтерапія Лікарські розчини 

використовуються у вигляді 

дрібнодисперсної суміші 

Проводиться аерозольне 

зрошення лікарськими 

препаратами тканин 

пародонта 

4. Світлолікування: 

Інфрачервоне 

випромінювання 

Температурна дія 

інфрачервоного світлового 

потоку 

Проводиться 

випромінювання 

інфрачервоним світлом зони 

ураження 

Ультрафіолетове 

випромінювання 

Протизапальна і 

кератопластична дія УФО-

променів 

Тубус від апарату (ОКУФ-

5МІ) направляється на зону 

запалення і порушення 

цілісності тканин пародонта 

Гелій неоновий лазер Протизапальна, 

імуностимулююча, 

кератопластична дія 

Насадкою від лазерних 

апаратів проводиться 

опромінювання уражених 

тканин пародонта 

5. Ультразвук Розсмоктувальна та 

стимулююча дія, а також 

Насадкою від 

ультразвукового апарату 
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для введення різних 

лікарських засобів в 

патологічно зміненні 

тканини пародонта 

проводять процедуру 

озвучення патологічного 

змінених тканин пародонта і 

введення різних лікарських 

речовин в дану зону 

6. Масаж Механічний вплив на 

тканини пародонта за 

допомогою спеціальних 

заходів, що виконуються 

приладами або руками 

Аутомасаж за допомогою 

рук масажиста. Вібраційний 

масаж за допомогою 

вібромасажора. Вакуум-

масаж виконується 

спеціальними 

присмоктувальними 

насадками 

7. Бальнеолікування Природні, штучні, 

мінеральні води, лікарські 

розчини 

Зрошення порожнини рота 

розчинами вуглекислих, 

мінеральних, радонових, 

кисневих, сірководородних 

вод. Лікарські водні 

ірригації 

8. Пелоїдотерапія Парафінотерапія, 

озокеритолікування, 

грязелікування 

На патологічно змінені 

тканини пародонту наносять 

шар того чи іншого 

пелоїдовмісного препарату 
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Е.В. Боровского М. : Медицина, 2011.- 340 с. 

3. 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. 
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4. Григорьян А.С. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, 
А.И. Грудянов, Н.А. Рабухина, О.А. Фролов. – М. : МИА, 2004. – 287 с.  

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

6. Дмитриева Л.А. Терапевтическая стоматология: национальное руководство / Л.А. 

Дмитриева, Ю.М. Максимовский — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. — 894 с. 

7. Ефанов О.И. Физиотерапия стоматологических заболеваний. / О.И. Ефанов, Т.Ф. 

Дзанагова - М.: Медицина, 1980. - 296 с. 

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

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

с. 

9. Лукиных Л.М. Физиотерапия в практике терапевтической стоматологи / Л.М. Лукиных., 

О.А Успенская - Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2005- 36 с. 

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

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

Г.М. Мельничук, М.М. Рожко. – Івано-Франківськ, 2011. – 328 с. 

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

256 с. 

13. Николаев А.И. Практическая терапевтическая стоматология: учеб. пособие / А.И.Нико 

лаев, Л.М.Цепов. – 9-е изд. – М. : МЕДпресс-информ, 2013. – 928 с. 

14. Орехова Л.Ю. Заболевания пародонта / Под общей ред. проф. Ореховой Л.Ю. / М.: 

ПолиМедиаПресс, 2004. - 432 с. 

15. Потапчук А.М., Добра П.П. та співав. Сучасна фізіотерапія та діагностика у стоматології 

– Навчальний посібник.- ФОП Бреза А.Е. – 2012.- 449 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. 

17. Чекман І.С. Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / І.С. Чекман, 

Н.О. Горчакова, Л.І. Казак та ін. / Видання 2-е – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 800 с. 

18. Carranza’s clinical periodontology. – 11th ed./ 2011, 872 с. 

 

Електронні ресурси 

1. http://tst-nmu.org.ua 

2. http://med-edu.ru/stomat 

3. http://www.stomatology.org.ua/modules/myarticles/article_storyid_2.html 

4. http://medexpert.org.ua/modules/pages/main/partners/stomatology.html 

5. http://www.parodontology.ru/03.html 

6. http://www.dentart.org/ 

7. http://www.dental-azbuka.ru/ 

8. http://stomfak.ru/ 

9. http://www.floridaprobe.com.ua/florida-proub 

10. http://veladent.ru/main/parodont/kartafp 

11. http://www.stomfak.ru/terapevticheskaya-stomatologiya/phisioterapia-parodonta/=76 
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3.6 Орієнтовна карта для самостійної роботи студентів з літературою по темі 

заняття 

 

Основні завдання Вказівки до завдання Відповіді 

1. Вивчити фізичні 

діагностичні методи при 

захворюваннях тканин 

пародонта 

1. Назвіть фізичні методи діагностики та 

лікування при захворюваннях тканин 

пародонта. 

2. Перерахуйте фізичні методи 

профілактики при захворюваннях тканин 

пародонта. 

3. Назвіть етапи проведення різних методів 

фізіотерапії захворювань тканин 

пародонта. 

 

 

2. Вивчити лікування 

захворювань тканин 

пародонта 

фізіотерапевтичними 

методами  

Назвіть клінічні етапи лікування 

захворювань тканин пародонта фізичними 

методами. 

Перерахуйте час проведення 

фізіотерапевтичних процедур при лікуванні 

захворювань тканин пародонта та їх 

кількість на курс лікування 

 

3. Вивчити 

фізіотерапевтичну 

апаратуру, її призначення  

та методики лікування 

Перерахуйте апарати в залежності від 

методу фізіотерапевтичного лікування 

 

4. Вивчити принципи 

профілактики 

захворювань тканин 

пародонта фізичними 

методами дії 

Перерахуйте місцеві та загальні засоби 

фізичної дії з ціллю профілактики 

захворювань тканин пародонта 

 

 

3.5 Матеріали для самоконтролю студентів на доаудиторному етапі 

 

А. Теоретичні питання для самоконтролю: 

1. Механізм дії фізичних факторів на тканини пародонта (ультразвук, електрофорез, УВЧ, 

Дарсонвалізація, кріодеструкція, діатермокоагуляція, масаж, гідротерапія, світлолікування 

тощо). 

2. Показання до фізіотерапевтичного лікування залежно від діагнозу. 

3. Місцеві протипоказання до проведення фізіотерапевтичного лікування захворювань 

тканин пародонта. 

4. Протипоказання до проведення фізіотерапевтичного лікування захворювань тканин 

пародонта. 

5. Протипоказання до ультразвукового лікування (і фонофорезу)  захворювань тканин 

пародонта. 

6. Протипоказання до світлолікування захворювань тканин пародонта. 

 

В. Задачи для самоконтролю: 

1. Назвіть основні види фізіотерапії. 

Відповідь: електролікування, світлолікування, аерозольтерапія, ультразвук, масаж, 

бальнеотерапія, кріотерапія, гіпотермія. 

2. Перелічіть методи електролікування при захворюваннях тканин пародонта. 
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Відповідь: електрофорез, низькочастотна та високочастотна електротерапія, 
магнітотерапія. 

3. Який механізм дії вакуум масажа? 

Відповідь: це дія невеликого від’ємного тиску на поверхню слизової оболонки ясен. 

Внаслідок цього відбувається розширення кровоносних та лімфатичних капілярів, що 

покращує кровообіг та лімфовідтік з застійних судин ясен. 

4. Які види гідротерапії використовуються при лікуванні захворювань тканин 

пародонта? 

Відповідь: зрошення мінеральними водами ротової порожнини; ірригації ротової 

порожнини водним розчином вуглекислоти; зрошення порожнини рота розчинами 

лікарських препаратів та фітозасобами. 

5. Назвіть методи лікування захворювань пародонта ультразвуком. 

Відповідь: зняття зубних відкладень за допомогою ультразвукових скалерів (апарати 

«Ультрадент», «Ультрастом», зарубіжні). Ультра-фонофорез - уведення лікарських 

препаратів в товщу слизової оболонки ясен за допомогою ультразвуку високих коливань 

(апарат УЗМ-102С). 

6. Що таке аерозольтерапія? 

Відповідь: це лікування уражених тканин за допомогою введення лікарських 

розчинів у вигляді мікродисперсійних частинок. 

7. Хворий З., 30 років, направлений на фізіотерапевтичне лікування із 

пародонтологічного відділення, де пройшов комплексну протизапальну терапію 

генералізованого пародонтита, ІІ ступеня, загостреного перебігу. 

Об’єктивно: ясна набряклі, ціанотичні при інструментальному обстеженні місцями 

незначно кровоточать. Рухомість зубів І-ІІ ступеня. Які фізичні методи потрібно призначити? 

Відповідь: 1. Вакуум масаж. 

2. Зрошення порожнини рота водним розчином вуглекислоти. 

Данні методи покращують крово-, лімфообіг судин ясен. 

8. Хворий О., 32 років, звернувся із скаргами на підвищену чутливість, оголеність 

шийок зубів, відчуття оніміння в яснах. 

Об’єктивно: ясна щільні, бліді, атрофічні. Рентгенологічно відмічається рівномірна 

резорбція альвеолярного відростка в межах 1/3 висоти коренів зубів. Поставте діагноз. 

Призначте фізичні методи лікування. 

Відповідь: діагноз – пародонтоз І ступеня. 

Лікування: 

1. Гідромасаж ясен водним розчином вуглекислого газу. 

2. Електрофорез 1% розчину фтористого натрію. 

3. Короткохвильове опромінення ясен. 

9. Хворий Ю., 20 років, звернувся із скаргами на розростання ясен. Захворів півроку 

тому назад. Об’єктивно: міжзубні ясенні сосочки гіпертрофовані на ½ висоти коронок зубів, 

ущільнені, кровоточать відсутня. Поставте діагноз, призначте фізичні методи лікування? 

Відповідь: гіпертрофічний гінгівіт, ІІ ступінь, фіброзна форма. 

Лікування: 

1. Гідромасаж ясен водним розчином вуглекислоти. 

2. Дарсонвалізація ясен. 

3. Електрофорез іонів кальцію. 

4. Кріотерапія. 

5. Діатермокоагуляція. 

 

4. Матеріали для аудиторної самостійної роботи 

4.1. Перелік навчальних практичних завдань 

 

1. Скласти план фізіотерапевтичного лікування в комплексній терапії гінгівітів. 

2. Скласти план фізіотерапевтичного лікування локалізованого пародонтита. 
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3. Скласти план фізіотерапевтичного лікування генералізованого пародонтиту, 
хронічного перебігу. 

4. Скласти план фізіотерапевтичного лікування генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу. 

5. Скласти план фізіотерапевтичного лікування в комплексній терапії пародонтозу. 

 

4.2 Професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та професійними 

вміннями 

Алгоритм орієнтовної основи дій при фізичних методах лікування тканин пародонта 

Завдання Вказівки Примітки 

Фізичні методи лікування захворювань тканин пародонта 

Вид терапії та режим 

дії 

Найменування методу Показання, дозування 

Електолікування. 

Постійний 

електричний струм. 

Безперервний 

Гальванізація слизової 

оболонки носа (по 

Т.М.Кассилю та 

Н.І.Гращенкову) 

Катаральний гінгівіт, гіпертрофічний гінгівіт 

(фіброзна форма). Генералізований 

пародонтит хронічний перебіг. Сила струму 

0,5-1А. Тривалість дії 10-15 хвилин через 

день. Курс лікування 20 процедур 

Електрофорез Гострий катаральний гінгівіт – новоіманін, сік 

каланхое, хронічний катаральний гінгівіт – 

алое, аскорбінова, нікотинова кислота, 

катехін. Гіпертрофічний гінгівіт, гранулююча 

форма – мідісульфат, цинку хлорид, фіброзна 

форма – лідаза, ронідаза. Генералізований 

пародонтит, загострений перебіг в стадії 

серозного запалення – інгібітори пртеолізу 

(трасілол, контрикал), гострий перебіг та часті 

пародонтальні абсцеси – протеолітичні 

ферменти як тваринного (трипсин, 

хімотрипсин, хімопсин) так і мікробного 

(терілітин) походження. Генералізований 

пародонтит, хронічний перебіг – кальцію 

хлорид, саскорбінова кислота, гепарін, 

нікотинова кислота, алое, міді сульфат, 

гумізоль, біосед. Пародонтоз – натрію 

фторид, кальцію хлорид, кальцію 

гліцерофосфат, новокаїн, вітаміни групи В, 

тримекаїн, нікотинова кислота, ФІБС, 

екстракт алое, плазмол, гумізоль. Сила струму 

1,5-2 мА. Тривалість дії 10 хвилин. Курс 

лікування 12-16 процедур 

Імпульсний струм низької напруги і низької частоти та малої сили. 

Імпульсний струм Електросон Пародонтоз – частота струму від 3-20 Гц до 

110-120 Гц, сила струму 3-5 мА, курс 

лікування 15-20 процедур 

Двохтактний і 

однотактний 

безперервний 

Діадінамотерапія Пародонтоз – 1 хвилина короткий період 

потім 1 хвилина довгий період з 

перемиканням. Курс лікування 8-12 процедур 

Діадінамофорез Гіпертрофічний гінгівіт, генералізований 

пародонтит, хронічний перебіг. Пародонтоз – 

двохтактний безперервний 1-2 хвилини, 

короткий період 2-3 хвилини 
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Синусоїдальний 

модульований струм 

Безперервний та 

імпульсний 

Синусоїдальний 

змінний струм, який 

безладно змінюється 

по амплітуді та 

частоті (100-2000Гц) 

Ампліпульс терапія 

(СМТ) прилад 

«Ампліпульс-4» 

Пародонтоз, генералізований пародонтит, 

хронічний перебіг – сила струму 

максимальна, яку витрмує пацієнт, тривалість 

10-20 хвилин, курс лікування 15-20 процедур 

Флюктуоризація 

прилад АСБ-2м 

Генералізований пародонтит, загострений 

перебіг, пародонтоз - роздвоєний електрод 

розміщують на яснах, сила струму 

максимальна, яку витримує хворий. 

Тривалість 8-10 хвилин, курс лікування 10-15 

процедур 

Змінений 

електричний струм 

Безперервний 

Діаптермія 

(діатермохірургія, 

діаптермокоагуля-ція) 

Гіпертрофічний гінгівіт, генералізований 

пародонтит, загострений перебіг. Тривалість 

дії 10-20 хвилин 

Електричне поле 

ультрависокої 

частоти 

Безперервний 

УВЧ терпія Генералізований пародонтит, загострений та 

хронічний перебіг, пародонтоз. Тривалість дії 

10 хвилин 

Електромагнітне 

поле надвисокої 

частоти 

Безперервний, 

імпульсний 

НВЧ терапія Генералізований пародонтит, загострений 

перебіг – вихідна потужність 6-5Вт по 5 

хвилин на кожну ділянку. Курс лікування 10 

процедур 

Магнітне поле 

Постійне ПМП 

Магнітотерапія Гострий катаральний гінгівіт, гіпертрофічний 

гінгівіт, генералізований пародонтит: 

загострений перебіг, після зняття загострення 

та хронічного перебігу, пародонтоз. ПМП 

238737-39288,5А/м, тривалість дії 10-15 

хвилин. Курс лікування 10 процедур 

Магнітофорез Показання ті ж самі що й при електрофорезі 

Магнітовібромасаж Генералізований пародонтит, хронічний 

перебіг, хронічний катаральний гінгівіт, 

пародонтоз – ПМП 39288,5 А/м. Курс 

лікування 15 процедур 

Аєрозольтерпія 

Дрібнодісперсна 

суміш лікарських 

речовин 

Аерозоль Катаральний гінгівіт, гострий виразково-

некротичний гінгівіт, генералізований 

пародонтит, загострений перебіг. Тривалість 

до 10 хвилин, курс лікування до 10 сеансів 

Дрібнодісперсна 

суміш, що несе 

електричний заряд 

(частіше від’ємний) 

Електроаерозоль Хронічний катаральний гінгівіт, 

генералізований пародонтит, загострений та 

хронічний перебіг, пародонтоз. Тривалість 

процедури 10 хвилин. 

Світлолікування 

Інфрачервоне 

випромінювання 

Лампа – солюкс 

Мініна 

Хронічні запальні процеси – відстань від тіла 

хворого 40-50 см, тривалість дії 15 хвилин, 

курс лікування 20 процедур 

Ультрафіолетове 

випромінювання 

УФ-терапія, прилад 

«ОКУФ-5м» 

Хронічний катаральний, гіпертрофічний, 

виразковий гінгівіт, генералізований 

пародонтит, загострений та хронічний 

перебіг, пародонтоз. Тривалість дії 2-3 

хвилини, курс лікування до 10 процедур через 

день 

Випромінювання 

гелій-неонового 

лазера (ВГНЛ) 

Лазерна терапія Гострий катаральний, гінгівіт, пародонтит, 

кровоточивість і набряк ясен 100-200 мВт/см. 

Час дії 30 секунд-2 хвилини на поле, сумарно 
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15-20 хвилин 1-2 рази на добу 

Гіпертрофічний гінгівіт використання 

інгібуючих, клітинну проліферацію, 

параметрів ВГНЛ за допомогою 

фотосенсебілізаторів (2-5% спиртовий розчин 

метиленового синього – 200-400 мВт/см), 

тривалість дії 30 секунд-2 хвилини на поле, 

сумарно 15-20 хвилин, 1-2 рази на добу, курс 

лікування 5-14 діб 

Пародонтоз – призначення стимулюючих 

регенерацію тканин параметрів ВГНЛ 1-50 

мАт/см, тривалість дії 30 секунд-2 хвилини на 

поле, сумарно 15-20 хвилин, 1-2 рази на добу, 

курс лікування 10-14 діб 

Генералізований пародонтит, після затихання 

запального процесу для стимуляції обміну в 

кістковій тканині – використання 

стимулюючих обмін параметрів ВГНЛ 90-100 

мВт/см, тривалість дії 1-2 хвилини на поле, 

підсумково 10-15 хвилин, 1-2 рази на добу, 

курс лікування 10-14 діб, повторні курси 3 

рази кожні 3 місяці 

Ультразвук 

Ультразвукові, УЗ-

механічні коливання 

з частотою вище 

16кГц переважно від 

800 до 880 кГц 

Ультразвуковий вплив Катаральний, гіпертрофічний гінгівіт, 

генералізований пародонтит, пародонтоз – 

інтенсивність ультразвукових коливань 0,2-

0,8 Вт/см тривалість дії до 5-10 хвилин, 

контактне середовище – кісточкова олія 

Ультрафонофорез Катаральний, гіпертрофічний, виразково-

некротичний гінгівіт, генералізований 

пародонтит –ультразвукові коливання 0,2-0,6 

Вт/см
2
 тривалість дії до 10 хвилин, контактне 

середовище – ранітол, віксасол, токофеол, 

гепарін, ферменти 

Масаж 

Механічний вплив 

Аутомасаж Всі захворювання пародонту в стадії ремісії 

після гігієнічних полоскань та чищення зубів 

кожний день по 10 хвилин 

Вібраційний масаж Хронічний катаральний гінгівіт, 

генералізований пародонтит, пародонтоз – 10 

хвилин кожний день, курс лікування 20 

сеансів 

Вакуум масаж Вакуумний масаж проводиться за допомогою 

спеціальної насадки у вигляді присоски із 

від_ємним тиском 400-500 мл р.ст. на протязі 

10 хвилин. Показання - різкі застійні процеси 

в тканинах пародонту 

Бальнеотерапія 

Природні, штучні 

мінеральні води 

Гідромасаж. Лікарські 

іррігації 

Використовуються вуглекислі, мінеральні 

родонові,кисневі, сірководні води у вигляді 

струї, направленої на патологічно змінену 

ділянку тканин пародонта 

Телоїдотерапія Парафінотерапія 

Озокерито-лікування 

Хронічні запальні процеси в тканинах 

пародонту, температура при впливі 45-50
о
С 

Грязелікування Показання такі ж. Температура 40-50
о
С, 

тривалість дії 20-30 хвилин. Курс лікування 

10-20 процедур 
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4.3. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів на основному етапі 

практичного заняття: 

- стоматологічний пацієнт; 

- фізіотерапевтичний кабінет, відділення; 

- фізіотерапевтичне устаткування та апаратура; 

- лікарські препарати, розчини для проведення фізіотерапевтичних процедур; 

- визначення експозиції та кількості процедур на курс лікування пацієнта із 

захворюваннями тканин пародонту. 

 

5.Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи: 

Тематика для пошукової дослідницької роботи при підготовці до заняття за темою: 

„Особливості лікування генералізованого пародонтиту, ІІ ступеня, хронічного перебігу за 

допомогою ультразвуку” 
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4. Михайлова Р.И. Применение физических факторов в стоматологии. М.: Медицина, 
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ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Ультрафонофорез – метод введення лікувальних речовин за допомогою: 

A. Ультразвуку 

B. Електричного струму 

C. Вібрації 

D. Масажу 

E. Гідротерапії 

2. Для лікування гранулюючої форми гіпертрофічного гінгівіту призначають: 

A. Кріотерапію 

B. Аерозоль трипсину з пеніциліном 

C. Фонофорез масляного розчину хлорофіліпту 

D. Зрошення настойкою Календули 

E. Електрофорез розчину Гівалекс 

3. До якого методу фізіотерапії відноситься ультрафіолетове випромінювання? 

A. Світлотерапії 

B. Аерозольтерапії 

C. Гідротерапії 

D. Кріотерапії 

E. Магнітотерапії 

4. Метод фізіотерапії, доцільний при лікуванні пародонтиту в стадії ремісії: 

A. Гідротерапія 

B. Ультрафонофорез Гіоксизон 

C. Аерозольтерапія Гівалекс 

D. УВЧ-терапія 

E. УФО ясен 
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5. Метод фізіотерапії, протипоказаний при загостреному перебігу генералізованого 

пародонтиту (абсцедуванні): 

A. Вакуум-масаж ясен 

B. Аерозольтерапія Хлорофіліпт 

C. Ультрафіолетове опромінення 

D. Ультрафонофорез Мефенат 

E. УВЧ-терапія 

6. При підвищеній чутливості твердих тканин зубів при пародонтозі доцільно застосувати? 

A. Електрофорез 1% розчину фтористого натрію 

B. Електрофорез 5% розчину хлористого натрію 

C. Зрошення 1% розчином йодистого калію 

D. Ультрафонофорез 5% розчину аскорбінової кислоти 

E. Аерозольтерапію 6% розчином натрію хлориду 

7. У хворої З., 24-х років, у вмісті пародонтальних кишень виявлена значна кількість 

дріжжоподібних грибів роду Candida. Який фізіотерапевтичний метод доцільно застосувати? 

A. Фонофорез Клотримазол 

B. Електрофорез Трихопол 

C. Зрошення Діоксидин 

D. Ультрафонофорез Диклофенак натрію 

E. Електрофорез Мефенат 

8. Хворому В., 40-ка років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня 

хронічного перебігу. При цитологічному дослідженні вмісту пародонтальних кишень 

виявлено значну кількість коків та трихомонад. Який фізіотерапевтичний метод доцільно 

застосувати? 

A. Аерозоль Метронідазол 

B. Електрофорез Димексид 

C. Фонофорез Лінкоміцин 

D. Електрофорез Німесулід 

E. Аерозоль Діоксидин 

9. Хворий С., 30-ти років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен, неприємний 

запах із рота. Початок захворювання гострий, три дні тому. Об’єктивно: слизова оболонка 

маргінального краю ясен некротизована, вкрита брудно-сірим нальотом. На зубах 

відкладення зубного каменя. Пародонтальні кишені не виявлені. Встановлений діагноз: 

гострий виразковий гінгівіт. Які фізіотерапевтичні процедури можна призначити даному 

хворому у гострий період захворювання? 

A. Озонотерапію 

B. УВЧ-терапію 

C. Діатермію 

D. Дарсонвалізацію 

E. Гідротерапію 

10. Пацієнт І., 50-ти років, скаржиться на оголеність шийок зубів, підвищену чутливість від 

температурних та хімічних подразників. При об’єктивному обстеженні виявлено, що шийки 

зубів оголені на 1/3 довжини коренів зубів. Чутливість при зондуванні, ясна ущільнені, бліді. 

Кровоточивість відсутня. Який із фізичних методів лікування доцільно призначити хворому? 

A. Дарсонвалізацію 

B. Електрофорез вітаміну В1 

C. Аерозольтерапію 
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D. Кріотерапію 

E. УФО-терапію 

11. Хвора П., 39-ти років, скаржиться на болючість та кровоточивість ясен. Об’єктивно: 

слизова оболонка маргінального краю ясен гіперемована, набрякла. Зубні відкладення 

відсутні. Пародонтальні кишені 4-5 мм, серозно-гнійний ексудат. Рухомість фронтальних 

зубів нижньої щелепи І ступеня. Які фізіотерапевтичні процедури можна призначити даній 

хворій? 

A. Ультрафонофорез Гіоксизон 

B. Вакуум-масаж ясен 

C. Дарсонвалізацію 

D. Фонофорез Метилурацил 

E. Аутомасаж 

12. При лікуванні пародонтозу місцево проводять: 

A. Дарсонваль-терапію 

B. Електрофорез Трипсин 

C. Ультрафонофорез Гіоксизон 

D. Зрошення розчином Календули 

E. Аерозольтерапію Гівалекс 


