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Підсумкове заняття №3. 

Контроль засвоєння змістового модуля № 7 
«Лікування захворювань пародонта (генералізованого пародонтиту, 

пародонтозу)» 

Кількість учбових годин - 3 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ: 

1. Роль дефіциту вітамінів А, С, Е у патогенезі захворювань пародонта. 

2. Місцеві подразники тканин пародонта, методи їх виявлення. 

3. Значення мікрофлори у розвитку захворювань пародонта. 

4. Катаральний гінгівіт. Лікування. 

5. Гострий виразковий гінгівіт. Лікування. 

6. Хронічний виразковий гінгівіт. Лікування. 
7. Принципи загального лікування при виразковому гінгівіті. 

8. Гіпертрофічний гінгівіт. Гранулююча форма. Лікування. 

9. Гіпертрофічний гінгівіт. Фіброзна форма. Лікування. 

10. Локалізований пародонтит. Лікування. 

11. Основні принципи та план лікування хворого на генералізований пародонтит. 

12. Місцеві подразники тканин пародонта при генералізованому пародонтиті та методи їх 

усунення. 

13. Зубний наліт, зубна бляшка (біоплівка). Механізм утворення, структура, вплив на 

тканини пародонта. 

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

хірургічні: кюретаж, його види). 

15. Місцева медикаментозна терапія хворого на генералізований пародонтит хронічного 

перебігу. 

16. Місцева медикаментозна терапія хворого на  генералізований пародонтит загостреного 

перебігу. 

17. Протизапальна терапія симптоматичного гінгівіту в комплексному лікуванні 

генералізованого пародонтиту. 

18. Масаж при лікуванні хвороб пародонта. Види, механізм дії, показання, методика 

застосування. 

19. Гідротерапія при лікуванні захворювань пародонта. Види. Гідромасаж: показання та 

методика проведення. 

20. Застосування електрофорезу у комплексному лікуванні захворювань пародонта. 

21. Загальне лікування хворого з захворюванням пародонта. 

22. Методи визначення травматичної оклюзії. Вибіркове пришліфування. 

23. Тимчасове шинування. Показання, види шин, методика застосування армованих шин. 

24. Методи усунення пародонтальних кишень. 

25. Хірургічні методи лікування хворого на генералізований пародонтит. Вакуум-кюретаж, 

показання, методика проведення. 

26. Кюретаж пародонтальних кишень. Показання та методика проведення відкритого 

кюретажу. 

27. Гінгівотомія. Показання та методика проведення. 

28. Гінгівектомія. Види. Показання, методика проведення. 

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

(метод Цешинського-Відмана-Неймана). 

30. Пародонтоз. Лікування. 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК 

1. Вміти визначати травматичну оклюзію та виконувати вибіркове пришліфування зубів. 

2. Володіти технікою накладання тимчасових шин при захворюваннях пародонта. 

3. Володіти технікою накладання постійних шин при захворюваннях пародонта. 

4. Володіти технікою видалення зубних нашарувань за допомогою ручних інструментів. 

5. Володіти технікою видалення зубних нашарувань електромеханічними інструментами 

(звуковими та ультразвуковими). 

6. Володіти технікою проведення покриття зубів лікувальними та профілактичними лаками, 

гелями. 

7. Вміти проводити медикаментозну обробку уражених ділянок тканин пародонта 

(зрошення, аплікації, інстиляції). 

8. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що тверднуть. 

9. Вміти проводити приготування та накладання пов’язок, що не тверднуть. 

10. Вміти призначати загальне лікування при захворюваннях пародонта. 

11. Вміти проводити кюретаж пародонтальних кишень (закритий, вакуум-кюретаж, 

відкритий). 

12. Вміти призначати фізіотерапевтичне лікування захворювань пародонта. 

 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ: 
 

Задача 

Хворий М., 34-х років, звернувся зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час 

чищення зубів та вживання їжі. Захворювання виникло вперше 2 дні тому після 

переохолодження. Об'єктивно: гіперемія маргінального краю ясен, набряк, сосочки 

куполоподібної форми, ясенні кишені глибиною 2,0 мм. Проба Парма «-». РМА - 46,6%. 

ОНІ-S - 1,9. 

 

 



 

 

 

Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
 

Задача 

Хвора П., 42-х років, звернулась зі скаргами на болючість ясен, кровоточивість під час 

чищення зубів та вживання їжі, загальне нездужання, ↑t тіла до 38,3ºС. Кровоточивість 

турбує близько року. Погіршення стану виникло 3 дні тому. Об'єктивно: гіперемія 

маргінального краю ясен верхньої та нижньої щелеп, набряк, пародонтальні кишені 

глибиною 2,5 мм. Зуби не рухомі. 

 

 

 



 
 
Встановіть діагноз. Складіть план лікування. 
 

ТЕСТИ: 

1. Які антисептичні лікарські засоби використовують при місцевому лікуванні катарального 

гінгівіту? 

A. «Гівалекс», хлоргексидин 0,1%, мірамістін 0,01% 

B. Перекис водню 3%, хлоргексидин 0,1%, «Хепілор» 

C. «Гівалекс», хлоргексидин 0,5%,фурацилін 

D. Хлоргексидин 0,2%, перманганат калію, «Гівалекс» 

E. Хлоргексидин 0,1%,фурацилін, гіпохлорит натрію 0,3% 

2. Які протизапальні лікарські засоби використовують при місцевому лікуванні катарального 

гінгівіту? 

A. «Мефенат», «Холісал», «Камістад» 

B. Мікоспор, хлоргексидин, «Метрогіл-дента» 

C. «Долобене», «Ибупром-макс», «Долгіт» 

D. Сінтоміцинова емульсія, метілуроцилова мазь, мефенамінат-натрія 

E. «Метрогіл-дента», «Найз», «Мефенат» 

3. Пацієнту П., 27-ми років, встановлено діагноз: «Катаральний гінгівіт, гострий перебіг, 

середній ступінь тяжкості». Препарати яких з нижчезазначених груп доцільно обрати для 

місцевого лікування в першу чергу? 

A. Гіпертонічні розчини, антисептики, протизапальні 

B. Антисептики, протизапальні, кератопластики 

C. Антисептики, ферменти, сорбенти 

D. Антисептики, антикоагулянти, кератопластики 

E. Гіпертонічні розчини, антисептики, кератопластики 

4. Застосування якої групи лікувальних засобів протипоказано при катаральному гінгівіті в 

фазі ексудації? 

A. Препарати рослинного походження в’яжучої дії 

B. Протизапальні 

C. Протинабрякові 

D. Препарати рослинного походження антисептичної дії 

E. Місцеві імуномодулятори 



5. Оберіть метод місцевої терапії гіпертрофічного гінгівіту, І ступеня, гранулюючої форми: 

A. Аплікації цитостатичних засобів 

B. Кріодеструкція 

C. Гінгівектомія 

D. Аплікації кератопластичних засобів 

E. Електрофорез антибактеріальних засобів 

6. Оберіть метод лікування гіпертрофічного гінгівіту, ІІ ступеня, фіброзної форми: 

A. Хірургічні методи 

B. Протизапальна терапія 

C. Аплікації відвару кори дуба 

D. Гідромасаж ясен 

E. Аплікації цитостатичних засобів 

7. Для місцевої медикаментозної терапії при гіпертрофічному гінгівіті грануляційної форми 

пацієнтам рекомендують використовувати лікарські речовини: 

A. Антисептики, мефенамінат натрію, бефунгін 

B. Антисептики, вітамін А, бефунгін 

C. Антисептики, ферменти, вітамін А 

D. Гігієнічні ополіскувачі, сорбенти, кератопластики 

E. Ополіскувачі з липою та мальвою, вітамін А, Е 

8. Які медикаментозні засоби здійснюють місцеву патогенетичну терапію гранулюючої 

форми гіпертрофічного гінгівіту? 

A. Цитостатики 

B. Ферменти 

C. Кератопластики 

D. Кератолітики 

E. Імуномодулятори 

9. Вагітна, 23-х років, скаржиться на розростання ясен. Об’єктивно: ясенні сосочки у ділянці 

нижніх і верхніх фронтальних зубів бліді, гіпертрофовані, щільні, закривають 2/3 висоти 

коронок зубів. Термін вагітності - 28 тижнів. Аналіз крові у нормі. Встановлений діагноз: 

Генералізований гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь, хронічний перебіг. 

Оберіть план лікування: 

A. Раціональна гігієна, антисептики рослинного походження, протизапальна 

терапія (мефенамінат натрия) 

B. Раціональна гігієна, протизапальна терапія, кріодеструкція 

C. Раціональна гігієна, антибактеріальна терапія, гінгівектомія 

D. Раціональна гігієна, протизапальна терапія, цитостататична терапія 

E. Раціональна гігієна, антисептики рослинного походження, фізіотерапія 

10. Пацієнту П., 32-х років, встановлено діагноз: виразково-некротичний гінгівіт, середній 

ступінь, хронічний перебіг. Після антисептичної оброки порожнини рота під анестезією 

лікар здійснив зняття над’ясенних зубних відкладень і некротичного нальоту. Планується 

закінчити відвідування накладанням аплікації. Який препарат етіотропної дії необхідно 

ввести в її склад? 

A. Метронідазол 

B. Контрикал 

C. Метилурацил 

D. Пімафуцин 

E. Террилітин 



11. Який місцевоанестезуючий засіб доцільно обрати для знеболення під час обробки 

некротизованих ділянок ясен при виразково-некротичному гінгівіті? 

A. Камістад 

B. Новокаїн 

C. Дикаїн 

D. Артикаїн 

E. Вольтарен 

12. Пацієнту П., 43-х років, поставлено діагноз виразково-некротичний гінгівіт. Який із 

перерахованих препаратів доцільно застосувати у поєднанні з протеолітичними ферментами: 

A. Хлоргексидин 

B. Мефенамин 

C. Хлорофіліпт 

D. Пантріпін 

E. Контрикал 

13. Хворий М., 28-ми років,звернувся зі скаргами на підвищення температури до 38ºС, біль в 

яснах під час вживання їжі, кровоточивість ясен, неприємний запах з рота. Виникнення 

захворювання пов’язує з переохолодженням. Об’єктивно: шкірні покриви гіперемовані, 

лімфовузли збільшені, болючі. Ясенний край на верхній та нижній щелепі гіперемійований, 

вкритий некротичним нальотом. Значна кількість м’яких та твердих зубних відкладень. Які 

засоби доцільно застосувати для місцевого лікування в І відвідання? 

A. Гель «Мундизал», перекис водню 3%, трипсин, метрогіл 

B. Розчин артікаїну, хлоргексидин 0,2%, трипсин, мефенамінат-натрію 

C. Фурацилін, хімотрипсин, стрептоміцин, вітамін А 

D. Розчин лідокаїну, перманганат калію, трипсин, вітамін А 

E. Гель «Камістад», перекис водню 3%, хімотрипсин, «Солкосерил» 

14. Оберіть засоби некролітичної дії для лікування виразково-некротичного гінгівіту: 

A. Папаїн,трипсин, террілітин, мазь «Іруксол» 

B. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, лізоцим 

C. Перекис водню, трипсин, хімотрипсин, террілітин 

D. Трипсин, хімотрипсин, каріпазин, перманганат калію 

E. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, пімафуцин 

15. Пацієнту П., 30-ти років, лікар-стоматолог протягом 4 днів проводить лікування гострого 

виразково-некротичного гінгівіту, легкого ступеню тяжкості. Об’єктивно: ясна злегка 

набряклі, гіперемійовані, виразкові поверхні очистились від некротичного нальоту. 

Препарати якої групи треба залучити до лікування на даному етапі? 

A. Кератопластики 

B. Антибіотики 

C. Кортикостероїди 

D. Інгібітори протеолізу 

E. Протеолітичні ферменти 

16. Місцеве лікування локалізованого пародонтиту ІІ ступеня розвитку передбачає: 

A. Усунення подразнювальних факторів, медикаментозне лікування 

симптоматичного гінгівіту, хірургічне лікування 

B. Медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту 

C. Усунення подразнювальних факторів, медикаментозне лікування симптоматичного 

гінгівіту 

D. Усунення подразнювальних факторів 



E. Медикаментозне лікування симптоматичного гінгівіту, фізіотерапію 

17. Принципи лікування генералізованого пародонтиту: 

A. Індивідуальність, комплексність, цілеспрямованість 

B. Індивідуальність, комплексність 

C. Комплексність, раціональність 

D. Цілеспрямованість, послідовність 

E. Біологічна доцільність, індивідуальність, комплексність 

18. Принцип комплексності у лікуванні хворих на генералізований пародонтит полягає в 

застосуванні: 

A. Етіотропної, патогенетичної, симптоматичної терапії 

B. Загального та місцевого лікування 

C. Консервативного, хірургічного, ортопедичного, фізіотерапевтичного лікування 

D. Цілеспрямованого та індивідуального лікування 

E. Лікування супутніх захворювань 

19. Встановіть правильну послідовність при складанні плану місцевого лікування хворого на 

генералізований пародонтит ІІ ступеня, хронічного перебігу: 1- хірургічне лікування, 2- 

диспансерне спостереження та підтримуюча терапія, 3- медикаментозне лікування 

симптоматичного гінгівіту, 4- усунення місцевих подразнювальних факторів: 

A. 4, 3, 1, 2 

B. 1, 2, 3, 4 

C. 4, 1, 2, 3 

D. 4, 2, 1, 3 

E. 3, 4, 1, 2 

20. Хворій, 34-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Пародонтальні кишені - 2 

мм., серозний ексудат. Цілісність зубних рядів не порушена, зуби не рухомі. Який метод 

лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку? 

A. Консервативний 

B. Хірургічний 

C. Ортопедичний 

D. Фізіотерапевтичний 

E. Кюретаж пародонтальних кишень 

21. Хворому, 52-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, у стадії 

загострення з абсцедуючим перебігом. В анамнезі - інфаркт міокарда (5 років тому). Який з 

методів загального лікування повинен бути призначений в першу чергу? 

A. Антибактеріальна терапія 

B. Вітамінотерапія 

C. Стимулююча терапія 

D. Фізіотерапія 

E. Протизапальна терапія 

22. Хворому, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, 

хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Пародонтальні кишені - 5-6 мм., 

серозний ексудат. Цілісність зубних рядів не порушена, рухомість зубів І ступеня. 

Рентгенологічно - нерівномірна вертикальна резорбція міжальвеолярних перегородок на 1/2 

їх висоти, кісткові кишені в ділянці 18, 17, 16, 15, 25, 26, 27, 37, 36, 46, 47, 48 зубів. Який 

метод лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку? 

A. Хірургічний 



B. Консервативний 

C. Ортопедичний 

D. Фізіотерапевтичний 

E. Гінгівотомія 

23. Хворій, 44-х років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит ІІ ступеня, 

хронічний перебіг. В анамнезі - 8 місяців тому проведена протизапальна терапія та 

пародонтальна хірургія. Об’єктивно: Ясна рожевого кольору, кровоточивість не виражена. 

Пародонтальні кишені - 2-3 мм., серозний ексудат. Зубні відкладення відсутні. Рухомість 

зубів відсутня. Тимчасові мостоподібні конструкції в ділянці 18, 16 та 24, 25, 27 зубів. Який 

метод лікування захворювання тканин пародонта буде провідним в даному випадку? 

A. Ортопедичний 

B. Хірургічний 

C. Консервативний 

D. Фізіотерапевтичний 

E. Кріокюретаж 

24. Хворій В., 32-х років, 6 місяців тому проведено консервативне лікування з приводу 

генералізованого пародонтиту І ступеня, хронічного перебігу, симптоматичного 

гіпертрофічного гінгівіту, фіброзної форми, І ступеня. На даний момент звернулась зі 

скаргами на збільшення розміру ясен, порушення естетичного вигляду. З анамнезу - вагітна, 

32 тижні. Об’єктивно: ясна блідо-рожевого кольору, гіпертрофовані, щільні, вкривають 

коронкові частини зубів на 1/2 їх висоти. Діагноз: генералізований пародонтит, І ступінь, 

симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт, фіброзна форма, ІІ ступінь. Який метод лікування 

необхідно обрати в даному випадку? 

A. Консервативний 

B. Хірургічний 

C. Ортопедичний 

D. Фізіотерапевтичний 

E. Кюретаж пародонтальних кишень 

25. Хворому Б., 47-ми років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Часткова адентія. Оберіть 

оптимальний план лікування. 

A. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, хірургічне лікування, 

раціональне протезування, підтримуюча терапія та диспансерний нагляд 

B. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, ортопедичне лікування, 

хірургічне лікування, підтримуюча терапія 

C. Медикаментозна терапія, хірургічне лікування, підтримуюча терапія та диспансерний 

нагляд 

D. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, хірургічне лікування, 

раціональне протезування 

E. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, раціональне протезування, 

підтримуюча терапія 

26. Хворому М., 48-ми років, встановлено діагноз: генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Часткова адентія. Оберіть 

оптимальний план лікування. 

A. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, хірургічне лікування, 

раціональне протезування, підтримуюча терапія та диспансерний нагляд 

B. Медикаментозна терапія, усунення місцевих подразників, ортопедичне лікування, 



хірургічне лікування, підтримуюча терапія 

C. Медикаментозна терапія, хірургічне лікування, підтримуюча терапія та диспансерний 

нагляд 

D. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, хірургічне лікування, 

раціональне протезування, підтримуюча терапія 

E. Усунення місцевих подразників, медикаментозна терапія, підтримуюча терапія 

27. Жінка, 32-х років, скаржиться на кровоточивість ясен протягом останніх трьох років. В 

анамнезі часті застудні захворювання, операція з приводу мастопатії рік тому. Об’єктивно: 

ясна фронтальної ділянки щелеп набряклі, застійно гіперемовані, кровоточать при 

доторканні. Шийки зубів оголені на 1-1,5 мм. Пародонтальні кишені глибиною 1-2 мм з 

незначними виділеннями. Зуби нерухомі. На рентгенограмі незначний остеопороз і резорбція 

вершин міжальвеолярних перегородок у межах 1/3 їх висоти. Які можуть бути 

протипоказання до призначення стимулюючої терапії даній хворій? 

A. Операція з приводу мастопатії в анамнезі 

B. Молодий вік 

C. В’ялий перебіг захворювання у пародонті 

D. Рання стадія розвитку дистрофічно-запального процесу в пародонті 

E. Часті застудні захворювання в анамнезі 

28. Хвора, 40-ка років, скаржиться на кровоточивість ясен, рухомість зубів, неприємний 

запах з рота. Об’єктивно: ясна у ділянці нижніх фронтальних зубів ціанотичні, набряклі, на 

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

рухомість зубів І ступеня. На рентгенограмі відмічається остеопороз, резорбція 

міжальвеолярних перегородок у межах 1/3 їх висоти. Встановлено діагноз: генералізований 

пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг. З чого Ви розпочнете лікування? 

A. Видалення зубних відкладень 

B. Шинування 

C. Визначення оклюзіограми 

D. Місцева медикаментозна терапія 

E. Вибіркового пришліфування зубів 

29. Етапи професійної гігієни порожнини рота: 

A. Навчання раціональної гігієни та контрольоване чищення зубів, видалення 

зубних відкладень, шліфування й полірування зубів, флюоризація зубів 

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

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

зубів 

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

E. Навчання раціональної гігієни, видалення зубних відкладень 

30. Способи видалення зубних відкладень: 

A. Хімічний, механічний 

B. Ручний, ультразвуковий 

C. Медикаментозний, інструментальний 

D. Ручний, апаратний 

E. Хімічний, фізичний 

31. Відносним протипоказанням до проведення професійного чищення зубів є: 

A. Наявність гострого (загостреного) запалення ясен 

B. Вік хворого понад 60 років 

C. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня 



D. Множинний карієс 

E. Наявність хронічного запалення ясен 

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

A. Хронічний виразковий гінгівіт 

B. Вік хворого понад 60 років 

C. Хронічний катаральний гінгівіт 

D. Рухомість зубів ІІ-ІІІ ступеня 

E. Множинний карієс 

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

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

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

зубів І ступеня. На рентгенограмі відмічається остеопороз, резорбція міжальвеолярних 

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

ступінь, загострений перебіг. З чого ви розпочнете лікування? 

A. Протизапальної терапії 

B. Шинування 

C. Визначення оклюзіограми 

D. Видалення зубних відкладень 

E. Вибіркового пришліфування зубів 

34. Інструмент, призначений для виявлення зубних відкладень: 

A. Пародонтальний зонд 

B. Пародонтальна гладилка 

C. Універсальна кюрета 

D. Прямий шпатель 

E. Вигнутий штопфер 

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

A. Кюрета Грейсі 

B. Серповидний скейлер 

C. Долото 

D. Імплакер 

E. Експлорер 

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

A. Профілактики карієсу та гіперестезії 

B. Профілактики загострення запалення ясен 

C. Згладжування поверхонь коренів зубів 

D. Остаточного видалення зубних відкладень 

E. Не проводиться 

37. Засіб для фторування зубів при проведенні професійного чищення: 

A. «Bifluorid 12» (Voco) 

B. «Sensodyne fluoride» (GlaxoSmithKline) 

C. «Lacalut fluor» (Lacalut) 

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

E. «Paradontax с фтором» (GlaxoSmithKline) 

38. Універсальний пародонтологічний інструмент, призначений для проведення всіх етапів 

професійного чищення зубів: 

A. Не існує 

B. Імплакер 



C. Експлорер 

D. Універсальна кюрета Грейсі 

E. Зоноспецифічна кюрета Грейсі 

39. Контактний пункт – це: 

A. Точка стикання двох поруч розміщених зубів 

B. Точка стикання зубів антагоністів 

C. Найбільш випукла точка на вестибулярній поверхні зуба 

D. Точка стикання пломби із зубом 

E. Найбільш випукла точка на оральній поверхні зуба 

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

контактні пункти створюють: 

A. Не створюють 

B. У вигляді точки (точкові) 

C. У вигляді площини у вестибулярному напрямку 

D. У вигляді площини паралельно осі коронки зуба 

E. У вигляді площини (площинні) 

41. Опорні горби зубів це: 

A. Горби зубів, які в центральній оклюзії утримують міжальвеолярну висоту 

B. Горби зубів, які направляють трансверзальні рухи нижньої щелепи 

C. Горби зубів, які контактують з антагоністами при бічних рухах нижньої щелепи 

D. Вершини горбків зубів 

E. Точки змикання зубів 

42. Опорними горбами зубів є: 

A. Піднебінні горби верхніх і щічні горби нижніх бічних зубів 

B. Язичні горби нижніх і щічні горби верхніх бічних зубів 

C. Піднебінні горби верхніх бічних зубів 

D. Щічні горби нижніх бічних зубів 

E. Язичні горби нижніх бічних зубів 

43. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються 

передчасним і нестійким їх змиканням, нерівномірним розподілом жувального тиску з 

подальшою міграцією перевантажених зубів, патологічними змінами пародонту, 

порушеннями функції жувальних м’язів і скронево-нижньощелепних суглобів це: 

A. Травматична оклюзія 

B. Оклюзійна травма 

C. Бічна оклюзія 

D. Артикуляція 

E. Патологічна оклюзія 

44. Первинна травматична оклюзія це: 

A. Дія на неуражений (інтактний) пародонт надмірного за величиною або 

незвичайного за напрямком оклюзійного навантаження 

B. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються 

передчасним і нестійким їх змиканням 

C. Дія фізіологічного навантаження на ослаблені, внаслідок захворювань пародонта, 

опорні тканини зубів 

D. Змикання зубних рядів або груп зубів; будь-який контакт N-ї кількості зубів верхньої 

та нижньої щелеп 

E. Фісурно-горбкові контакти максимальної (звичної) кількості зубів-антагоністів 



45. Вторинна травматична оклюзія це: 

A. Дія фізіологічного навантаження на ослаблені, внаслідок захворювань 

пародонта, опорні тканини зубів 

B. Дія на неуражений (інтактний) пародонт надмірного за величиною або незвичайного 

за напрямком оклюзійного навантаження 

C. Оклюзійні взаємини окремих груп зубів або зубних рядів, які характеризуються 

передчасним і нестійким їх змиканням 

D. Змикання зубних рядів або груп зубів; будь-який контакт N-ї кількості зубів верхньої 

та нижньої щелеп 

E. Фісурно-горбкові контакти максимальної (звичної) кількості зубів-антагоністів 

46. Оберіть метод діагностики травматичної оклюзії: 

A. Оклюдограма 

B. Парадонтограма 

C. Рентгенограма 

D. Гемограма 

E. Гістограма 

47. Вибіркове пришліфування це: 

A. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на 

природних і штучних зубах 

B. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на 

природних зубах 

C. Корекція оклюзії та артикуляції шляхом усунення виявлених супраконтактів на 

штучних зубах та пломбах 

D. Корекція (виправлення) анатомічної форми жувальної поверхні зубів 

E. Корекція оклюзії шляхом зішліфування супраконтактів на піднебінних горбах верхніх 

і щічних горбах нижніх бічних зубів 

48. При проведенні вибіркового пришліфування не зішліфовують оклюзійні поверхні на: 

A. Піднебінних горбах верхніх і щічних горбах нижніх бічних зубів 

B. Піднебінних горбах верхніх бічних зубів 

C. Щічних горбах нижніх бічних зубів 

D. Щічних горбах верхніх і язикових горбах нижніх бічних зубів 

E. На піднебінній поверхні фронтальних зубів верхньої щелепи 

49. В процесі вибіркового пришліфування необхідно зберегти: 

A. Все перераховане 

B. Міжальвеолярну висоту 

C. Множинний контакт зубів-антагоністів 

D. Опорні горби зубів 

E. Тонкий емалевий шар над поверхнею дентину (по можливості) 

50. Протипоказанням до проведення вибіркового пришліфування в процесі лікування 

генералізованого пародонтиту є: 

A. Загострення симптоматичного гінгівіту 

B. Хронічні захворювання СНЩС в стадії ремісії 

C. Зміщення зубів при втраті антагоністів 

D. Наявність хронічного запального процесу ясен 

E. Початковий ступінь генералізованого пародонтиту 

51. Контроль оклюзії та її корекція шляхом вибіркового пришліфування виконується: 

A. В декілька етапів, на всіх Фазах лікування захворювань тканин пародонта 



B. Одномоментно, в Фазі ІІІ лікування захворювань тканин пародонта 

C. Одномоментно, в Фазі І лікування захворювань тканин пародонта 

D. В декілька етапів, максимально в Фазі ІІІ лікування захворювань тканин пародонта 

E. В декілька етапів, максимально в Фазі І лікування захворювань тканин пародонта 

52. При комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту перший етап вибіркового 

пришліфування проводиться: 

A. До проведення пародонтальної хірургії 

B. Через 3-4 доби після проведення пародонтальної хірургії 

C. Через 14 діб після проведення пародонтальної хірургії 

D. Через 2-3 місяці після проведення пародонтальної хірургії 

E. При проведенні постійного протезування 

53. Шинування зубів при пародонтиті проводять з метою: 

A. Всього перерахованого 

B. Раціонального розподілу жувального тиску 

C. Запобігання зміщенню зубів 

D. Стабілізації зубів, створення сприятливих умов для консервативного та хірургічного 

лікування 

E. Нормалізації функціонального навантаження на періодонт 

54. Розрізняють такі типи стабілізації зубних рядів: 

A. Лінійні, аркоподібні, дугоподібні 

B. Лінійні, фронтальні 

C. Сагітальні, аркоподібні 

D. Дугоподібні, лінійні, по дузі 

E. Фронтальні, по дузі 

55. Розрізняють такі види стабілізації зубних рядів: 

A. Сагітальні, фронтальна, фронтосагітальна, парасагітальна, за дугою 

B. Сагітальні, фронтальна, за дугою 

C. Аркоподібна, фронтосагітальна, за дугою, сагітальна 

D. Аркоподібна, лінійна, фронтальна, за дугою 

E. Сагітальні, фронтальна, за дугою, аркоподібна 

56. Який вид стабілізації зубних рядів надає найкращий ефект розподілу горизонтального 

навантаження на пародонт при генералізованому пародонтиті ІІ ступеня: 

A. За дугою 

B. Сагітальна 

C. Фронтальна 

D. Фронтосагітальна 

E. Парасагітальна 

57. Показанням до проведення тимчасового шинування є: 

A. Патологічна рухомість зубів 

B. Часткова вторинна адентія 

C. Феномен Попова-Годона 

D. Кінцевий дефект зубного ряду 

E. Генералізований пародонтит, початкового ступеня, загостреного перебігу 

58. Терміни накладання тимчасових шин: 

A. На час медикаментозного та хірургічного лікування 

B. На 1-2 місяці 

C. На час хірургічного лікування 



D. На час загострення генералізованого пародонтиту 

E. На 1-2 тижні 

59. Адгезивні армовані шини для стабілізації зубів при пародонтиті: 

A. Шини «Ribbond», «GlasSpan» та ін. 

B. Капові шини 

C. Кільцеві шини 

D. Лігатурні шини 

E. Пластмасові шини-капи, армовані металевою або неметалевої арматурою 

60. Пацієнт В., 35-ти років, діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, хронічний 

перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Об’єктивно: ясна синюшні, набряклі, 

пародонтальні кишені – 4-5 мм, серозний ексудат, індекс гігієни за Green-Vermillion – 2,8 

бали, рухомість зубів фронтальних зубів верхньої та нижньої щелеп І ступеня. 

Протипоказанням до проведення адгезивного шинування у даного хворого є: 

A. Незадовільна гігієна порожнини рота 

B. Рухомість зубів І ступеню 

C. Наявність запалення ясен 

D. Молодий вік хворого 

E. Наявність пародонтальних кишень з ексудатом 

61. Адгезивні арматури на основі органічної матриці (поліетилену): 

A. «Ribbond», «Connect», «DVA» 

B. Адгезивні стоматологічні плівки «Діплен» 

C. Адгезивна стоматологічна паста «Солкосерил» 

D. «GlasSpan», «Fiber Splint ML», «Fiberkore» 

E. Адгезивний стоматологічний крем «Сorega» 

62. Для запобігання розшаруванню ненаповненої скловолоконної арматури в місці 

майбутнього розрізу необхідно: 

A. Нанесення адгезиву та його полімеризація 

B. Просочування волокна адгезивом в заводських умовах 

C. Не розшаровується, нічого робити не потрібно 

D. Відсікання скловолокна спеціальними ножицями 

E. Змащення місця розрізу воском 

63. Для виготовлення екстракоронкової шини препарування зубів: 

A. Проводять в межах безпризмового шару емалі 

B. Не проводять 

C. Проводять в межах навколо пульпарного дентину 

D. Проводять в межах емалі 

E. Проводять в межах плащового дентину 

64. Хвора Н., 43-х років, з діагнозом: «Генералізований пародонтит, І ступінь» звернулась зі 

скаргами на біль в яснах, появу кровоточивості, дискомфорт фронтальної групи зубів 

нижньої щелепи при вживанні їжі, що виникли  після проведеного тимчасового шинування 

33-43 зубів системою «GlasSpan». Анамнез життя та захворювання: не обтяжений. 

Об’єктивно: явища загострення симптоматичного катарального гінгівіту. 

Внутрішньокоронкова армована шина виконана якісно, відстань від краю ясен 2 мм,  

змикання зубних рядів – зуби виставлені за дугою,  І клас за Jenkelson. Що стало причиною 

загострення генералізованого пародонтиту? 

A. Не виконано вибіркове пришліфування 

B. Зміщення зубів в процесі шинування 



C. Подразнення ясен шиною, що розташована низько 

D. Алергічна реакція на матеріал шини 

E. Зниження місцевого імунітету, як  відповідь на подразнення при виготовленні шини 

65. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі 

метронідазолу та хлоргексидину: 

A. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 

B. «Метилурацил» (Фармак, Україна) 

C. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 

D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція) 

66. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і 

цеталконію хлорид, має протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію: 

A. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 

B. «Метилурацил» (Фармак, Україна) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 

E. «Elugel»(Pierre Fabre Medical, Франція) 

67. Засіб, для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого 

гемодіалізату крові молочних телят, що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та 

прискорює процеси регенерації: 

A. «Солкосерил дентальная адгезивная паста» (Солкосерил ICN, Швейцарія) 

B. «Мундизал» (Mundipharma, Німеччина) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Метрогил Дента» (Unique Pharmaceutical Laboratories, Індія) 

E. «Elugel» (Pierre Fabre Medical, Франція) 

68. З метою місцевої протизапальної терапії при генералізованому пародонтиті 

використовують: 

A. Мазь Мефенат 

B. Оксолінову мазь 

C. Кандид 1% розчин  

D. Вітамін А олійний розчин 

E. Мазь Іруксол 

69. При лікуванні гінгівіту гепаринову мазь застосовують з метою: 

A. Нормалізації судинно-тканинної проникності 

B. Знеболювання 

C. Пригнічення медіаторів запалення (простагландинів) 

D. Кератопластичної дії 

E. Кератолітичної дії  

70. Жінка, 37-ми років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт». З анамнезу: алергічна реакція на гексетидин. Оберіть 

антисептик для місцевого застосування у даної хворої: 

A. Розчин «Мірамістин» 

B. Розчин «Гівалекс» 

C. Розчин «Стоматидин» 

D. Розчин «Хепілор» 

E. Розчин «Гексорал» 
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71. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Для місцевого лікування 

доцільно обрати: 

A. Аплікації гелю «Холісал» 

B. Обробку ясен 3% розчином перекису водню 

C. Аплікації трипсину 

D. Аплікації бефунгіну 

E. Аплікації антибіотиків 

72. Хворій Т., 42-х років, проводиться лікування генералізованого пародонтиту, І ступеня, 

хронічного перебігу, симптоматичного катарального гінгівіту. За результатами 

мікробіологічного дослідження вмісту пародонтальних кишень виявлено значну кількість 

дріжжоподібних грибів. Який засіб для місцевого лікування доцільно обрати? 

A. Розчин «Кандид» 1% 

B. Мазь «Мефенат» 

C. Розчин «Стоматидин» 

D. Розчин «Трипсин» 

E. Мазь «Гентаміцинова» 

73. Оберіть засоби некролітичної дії для лікування виразково-некротичного гінгівіту: 

A. Папаїн, трипсин, террілітин, мазь «Іруксол» 

B. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, лізоцим 

C. Перекис водню, трипсин, хімотрипсин, террілітин 

D. Трипсин, хімотрипсин, каріпазин, перманганат калію 

E. Трипсин, хімотрипсин, хімопсин, пімафуцин 

74. Хворому Д., 35-ти років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

хронічний перебіг, симптоматоичний виразково-некротичний гінгівіт». Для пригнічення 

мікрофлори місцево доцільно обрати: 

A. Метрогіл-дента 

B. Ацетилсаліцилову мазь 

C. Гель «Холісал» 

D. Відвар шавлії 

E. Мазь етонію 

75. Хворій Т., 35-ти років, проводиться лікування генералізованого пародонтиту, І ступеня, 

хронічного перебігу, симптоматичного виразково-некротичного гінгівіту. Який засіб для 

місцевого лікування доцільно обрати на етапі епітелізації? 

A. Мазь «Метилурацил» 

B. Мазь «Гідрокортизон» 

C. Мазь «Іруксол» 

D. Мазь «Трипсин» 

E. Крем «Пімафуцин» 

76. При генералізованому пародонтиті, що супроводжується гранулюючою формою 

гіпертрофічного гінгівіту І ступеня, для медикаментозного лікування найбільш ефективні: 

A. Аплікації бефунгіну 

B. Полоскання фурациліном 

C. Аерозоль антибіотиків 

D. Ротові ванночки з лізоцимом 

E. Інстиляції трихомонациду в пародонтальні кишені 



77. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен антисептичної дії на основі 

метронідазолу та хлоргексидину: 

A. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 

B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 

C. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 

D. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

78. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен, що містить холіну саліцилат і 

цеталконію хлорид, має протимікробну, болезаспокійливу та протизапальну дію: 

A. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 

B. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 

E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

79. Засіб для місцевого лікування запальних уражень ясен на основі депротеїнізованого 

гемодіалізату крові молочних телят, що сприяє покращенню обміну речовин в тканинах та 

прискорює процеси регенерації: 

A. «Актовегин 20% гель» (Nycomed Austria GmbH, Австрия) 

B. «Холисал» (Jelfa S.A., Польща) 

C. «Iruxol» (Smith & Nephew, Німеччина) 

D. «Дентагель» (ПАО Фитофарм, Украина) 

E. «Gengigel» (Ricerfarma, Італія) 

80. Хворому К., 54-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, ІІ ступінь, 

загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Для усунення явищ набряку 

ясен необхідно призначити ротові ванночки: 

A. 2% розчину натрію хлориду 

B. 0,5-0,7% розчину натрію хлориду 

C. 5% розчину натрію гіпохлориду 

D. 0,9% розчину натрію хлориду 

E. 3% розчину натрію хлориду 

81. При вираженій гноєтечі з пародонтальних кишень показані аплікації з: 

A. Високодисперсним кремнеземом 

B. Олійною емульсією трипсину 

C. Каратоліном 

D. Вітаміном А 

E. Преднізолоном 

82. З метою стимуляції місцевих захисних факторів порожнини рота при загостренні 

генералізованого пародонтиту доцільно призначити: 

A. Імудон 

B. Ібупром Макс 

C. Іммозимазу 

D. Індометацин 

E. Іруксол 

83. Жінка, 29-ти років, діагноз «Генералізований пародонтит, І ступінь, загострений перебіг, 

симптоматичний гіпертрофічний гінгівіт». З анамнезу: вагітна, 12 тижнів. Оберіть засіб 

рослинного походження для місцевого застосування у даної хворої: 

A. Настій ромашки 



B. Настій кори дуба 

C. Настій шавлії 

D. Настій звіробою 

E. Настій квітів календули 

84. При місцевому лікуванні генералізованого пародонтиту загостреного перебігу, що 

супроводжується виразково-некротичним гінгівітом, протипоказано використання: 

A. Олійної емульсії трипсину 

B. Розчину метрогіл 

C. Розчину перманганату калію 

D. Розчину перекису водню 

E. Трипсину на новокаїні 

85. З метою місцевої протизапальної та знеболюючої терапії при генералізованому 

пародонтиті загостреного перебігу використовують: 

A. Гель «Камістад» 

B. Мазь «Іруксол» 

C. Мазь «Клотримазол» 

D. Гель «Gengigel» 

E. Гель «Метрогил Дента» 

86. Хворій К., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт». Об’єктивно: ясна 

гіперемовані, набряклі, болючі при пальпації, помірна кількість серозного ексудату. 

Комплекс яких засобів місцевої медикаментозної терапії доцільно обрати в даному випадку: 

A. Гівалекс, холісал, метилурацил 

B. Стоматидин, трипсин, мефенат 

C. Мірамістин, мундизал, гентаміцин 

D. Елюдрил, гівалекс, метрогіл-дента 

E. Мефенат, холісал, камістад 

87. Хворій В., 32-х років, встановлено діагноз: «Генералізований пародонтит, початковий 

ступінь, загострений перебіг, симптоматичний виразковий гінгівіт». Об’єктивно: ясна 

гіперемовані, набряклі, вкриті некротичним нальотом, болючі при пальпації. Комплекс яких 

засобів місцевої медикаментозної терапії доцільно обрати в даному випадку: 

A. Метрогіл, трипсин, мефенат 

B. Мірамістин, мундизал, гентаміцин 

C. Гівалекс, холісал, метилурацил 

D. Елюдрил, гівалекс, метрогіл-дента 

E. Мефенат, хімопсин, камістад 

88. Застосування засобів кератопластичної дії при лікуванні генералізованого пародонтиту 

загостреного перебігу починають: 

A. Після усунення явищ загострення 

B. З першої доби лікування 

C. З третьої доби лікування 

D. Не застосовують 

E. В фазі гідратації 

89. 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 

90. 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 

91. 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 

92. 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 

93. 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 

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

ступеня: 

A. Гінгівоостеопластика 

B. Кюретаж пародонтальних кишень 

C. Гінгівотомія 

D. Гінгівектомія 

E. Кріокюретаж 

95. 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 

96. 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 

97. 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 

98. 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) 

99. 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 

100. 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 

101. При лікуванні генералізованого пародонтиту системна антибактеріальна терапія 

показана: 

A. При загостренні захворювання, гноєтечі 

B. Не призначається 

C. При хронічному перебігу захворювання 

D. Призначається завжди 

E. Призначають тільки при плануванні хірургічного лікування 

102. Засіб загальної антибактеріальної дії, на основі амоксициліну та кавуланової кислоти, 

має високий терапевтичний ефект при лікуванні генералізованого пародонтиту: 

A. Аугментин 



B. Лінкоміцин 

C. Цефран 

D. Доксициклін 

E. Сумамед 

103. Засіб загальної антибактеріальної дії, накопичується в кістковій тканині (особливо в 

комірках деструкції), активний до анаеробних та аеробних мікроорганізмів, мікоплазм, має 

високий терапевтичний ефект та мінімальну токсичність при лікуванні генералізованого 

пародонтиту: 

A. Лінкоміцин 

B. Аугментин 

C. Цефран 

D. Доксициклін 

E. Сумамед 

104. Сучасний перспективний засіб загальної антибактеріальної дії, на основі азитроміцину, 

має високий терапевтичний ефект при лікуванні генералізованого пародонтиту, 

накопичується в уражених тканинах всередині клітин у фосфоліпідному шарі лізосом, звідки 

повільно виводиться. Курс прийому – 3 доби, терапевтичний ефект – 10 діб і більше: 

A. Сумамед 

B. Лінкоміцин 

C. Цефран 

D. Доксициклін 

E. Аугментин 

105. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з 

метою протизапальної терапії генералізованого пародонтиту: 

A. Німесулід 

B. Ністатин 

C. Нітрогліцерин 

D. Нікотінамід 

E. Нізорал 

106. Нестероїдний протизапальний засіб, селективний інгібітор ЦОГ-2, що застосовується з 

метою протизапальної терапії генералізованого пародонтиту: 

A. Ібупрофен 

B. Інсулін 

C. Інгаліпт 

D. Імунал 

E. Інтерферон 

107. Антибактеріальний, протипротозойний (трихомонацидний) засіб, похідне 

нітроімідазолу. Механізм дії обумовлений проникненням всередину мікроорганізму 

молекули препарату, вбудовуванням його нітрогрупи в дихальний ланцюг найпростіших та 

анаеробів, що порушує дихальні процеси і спричиняє загибель клітин. Стимулює 

репаративні процеси: 

A. Метронідазол 

B. Мірамістин 

C. Міконазол 

D. Мефенат 

E. Моваліс 



108. При значній кількості дріжджоподібних грибів з метою системної протигрибкової 

терапії генералізованого пародонтиту застосовують: 

A. Флуконазол 

B. Фурацилін 

C. Фуразолідон 

D. Фурагін 

E. Формалін 

109. Препарат антигістамінної дії, що застосовується при лікуванні генералізованого 

пародонтиту, має високу вібірковість дії по відношенню до гістаміновіх рецепторів, не 

створює седативної дії, а також не впливає на роботу серцево-судінної системи: 

A. Телфаст 

B. Кларитин 

C. Діазолін 

D. Цетрін 

E. Лоратадін 

110. Препарати кальцію ІІІ покоління, що застосовуються з метою терапії генералізованого 

пародонтиту, містять: 

A. Кальцій, віт. Д3, мікроелементи 

B. Тільки кальцій 

C. Кальцій та фосфор 

D. Кальцій, віт. Д3 

E. Кальцій, віт. Д3, полівітаміни 

111. Вітамінний комплекс, що застосовується при лікуванні генералізованого пародонтиту з 

метою зниження рівня проникності капілярів через блокаду ферменту гіалуронідази, виявляє 

помітну антиоксидантну дію, перешкоджаючи окисленню ліпідів у клітинних мембранах: 

A. Аскорутин 

B. Аспірин 

C. Атоксіл 

D. Амоксиклав 

E. Аспаркам 

112. Регулятор кальцієво-фосфорного обміну, що застосовується з метою лікування 

системного остеопорозу при генералізованому пародонтиті, являє собою оссеїн-

гідроксиапатитний комплекс та є екстрактом кісток тварин. Препарат виявляє подвійну дію 

на метаболізм кісткової тканини: стимулюючу на остеобласти та інгібуючу на остеокласти. 

Кальцій, що входить до складу препарату, міститься у вигляді гідроксіапатиту, що сприяє 

повнішій абсорбції кальцію із шлунково-кишкового тракту. Інгібує синтез паратгормону та 

запобігає гормонально обумовленій резорбції кісткової тканини: 

A. «Остеогенон» ("Pierre Fabre Medicament Production" для "Euromedex", Франція) 

B. «Кальцемін Адванс» (Sagmel, Inc., США) 

C. «Вітрум Кальціум Д3» (Юнифарм Инк., США) 

D. «Кальцій – Д3 Нікомед ОстеоФорте» (Нікомед Фарма АС, Норвегія) 

E. «Остеотон» (Гомеопатична аптека, ООО, м.Харків, Україна) 

113. Ультрафонофорез – метод введення лікувальних речовин за допомогою: 

A. Ультразвуку 

B. Електричного струму 

C. Вібрації 

D. Масажу 
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E. Гідротерапії 

114. 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 

115. До якого методу фізіотерапії відноситься ультрафіолетове випромінювання? 

A. Світлотерапії 

B. Аерозольтерапії 

C. Гідротерапії 

D. Кріотерапії 

E. Магнітотерапії 

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

A. Гідротерапія 

B. Ультрафонофорез Гіоксизон 

C. Аерозольтерапія Гівалекс 

D. УВЧ-терапія 

E. УФО ясен 

117. 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 

118. 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 

119. 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 

120. 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 

121. 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 

122. 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 

D. Кріотерапію 

E. УФО-терапію 

123. 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 

124. При лікуванні пародонтозу місцево проводять: 

A. Дарсонваль-терапію 

B. Електрофорез Трипсин 

C. Ультрафонофорез Гіоксизон 

D. Зрошення розчином Календули 

E. Аерозольтерапію Гівалекс 

125. Чоловік С., 44-х років, скаржиться на свербіж у яснах. Страждає на вегето-судинну 

дистонію протягом 20 років. При огляді зубний ряд збережений, ясна бліді, щільно 

охоплюють шийки зубів, корені зубів оголені на 1/3 довжини. На рентгенограмі – 

витончення кісткових балок міжальвеолярних перегородок, явища остеосклерозу. Що є 

найбільш можливою загальною причиною захворювання? 

A. Нейро-судинні зміни в пародонті 

B. Порушення оклюзії зубних рядів 

C. Ендокринні порушення в організмі 

D. Хронічні захворювання внутрішніх органів 

E. Інволютивні процеси в організмі 



126. Провідні задачі при лікуванні пародонтозу: 

A. Нормалізація тканинного обміну, поліпшення окисно-відновлювальних 

процесів, зменшення мікроциркуляторних розладів 

B. Усунення місцевих подразників порожнини рота та запального процесу в яснах 

C. Створення або відновлення функціональної оклюзії та усунення запального процесу в 

яснах 

D. Проведення професійної гігієни та ліквідація пародонтальних кишень 

E. Нормалізація тканинного обміну, поліпшення окисно-відновлювальних процесів, 

ліквідація пародонтальних кишень 

127. При лікуванні пародонтозу місцево проводять: 

A. Лікування системної гіперестезії, дарсонваль-терапію 

B. Професійну гігієну, протизапальну терапію 

C. Протизапальну терапію, кюретаж 

D. Вибіркове пришліфування, гінгівостеопластику 

E. Лікування системної гіпоплазії, електрофорез лікарських речовин 

128. При лікуванні системної гіперестезії твердих тканин зубів використовують зубні пасти: 

A. Антисенситивні, фторовмісні 

B. Протизапальні, фторовмісні 

C. Протизапальні, антисенситивні 

D. Ферментовмісні, антисенситивні 

E. Антисенситивні, відбілюючі 

129. Хворий С., 57-ми років, скаржиться на підвищену чутливість зубів до хімічних та 

термічних подразників, свербіж ясен. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, 

пародонтальні кишені відсутні, корені зубів оголені на 1/3 їх довжини. Зондування оголених 

шийок зубів болюче. Поставлений діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Для місцевої терапії 

необхідно призначити: 

A. Електрофорез - трентал 

B. Електрофорез - трипсин 

C. Електрофорез - тавегіл 

D. Електрофорез - терафлю 

E. Електрофорез - трихопол 

130. При вираженій гіперестезії зубів при пародонтозі доцільно призначити: 

A. Електрофорез віт. В1 

B. Вібромасаж ясен 

C. Дарсонваль-терапію 

D. Аутомасаж ясен 

E. Лазер-терапію 

131. Оберіть комбінацію засобів, які доцільно застосувати для загальної терапії пародонтозу: 

A. Антиоксиданти, антигіпоксичні, вітаміни групи В 

B. Протизапальні, полівітаміни, антигіпоксичні 

C. Антигіпоксичні, жиророзчинні антиоксиданти, антибактеріальні 

D. Седативні, імуностимулюючі, протизапальні 

E. Антигіпоксичні, протизапальні, антибактеріальні 

132. Хворий Б., 45-ти років, скаржиться на відчуття свербежу в яснах. Об’єктивно: ясна 

щільні, блідо-рожевого кольору. Шийки зубів оголені на 0,1-0,2 мм, підвищена чутливість 

шийок зубів до температурних подразників. На рентгенограмі - остеосклероз кістки 



альвеолярного відростка, порушення цілісності компактної пластинки на верхівках 

міжальвеолярних перегородок. Для місцевої терапії необхідно призначити: 

A. Глибоке фторування 

B. Електрофорез ферментів 

C. Аплікації місцевоанестезуючих засобів 

D. Антисептичні полоскання 

E. Аплікації мефенамінату натрію 

133. Хвора М., 48-ми років, скаржиться на відчуття свербежу у яснах, короткочасний біль від 

холодної води. Об’єктивно: ясна щільні, блідо-рожевого кольору, шийки зубів оголені на 0,5 

мм, пародонтальні кишені відсутні. На рентгенограмі визначається остеосклероз кістки 

міжальвеолярних перегородок, дрібно чарунковий малюнок кістки, висота міжальвеолярних 

перегородок знижена у межах 0,5 мм, цілісність компактної пластинки на верхівках не 

порушена. Провідний метод місцевого лікування: 

A. Фізіотерапевтичне лікування 

B. Протизапальна терапія 

C. Хірургічне лікування 

D. Ортопедичне лікування 

E. Антибактеріальна терапія 

134. Хвора В., 54-х років, скаржиться на свербіж ясен, оголення коренів зубів. При огляді: 

ясна бліді, рожевого кольору, пародонтальні кишені відсутні. Зуби нерухомі, корені зубів 

оголені на 1/3 довжини. Незначна кількість зубних відкладень. На вестибулярній поверхні 

24, 14, 34 зубів є клиноподібні дефекти. Зондування оголених шийок зубів слабко болісне. З 

чого розпочати лікування? 

A. Проведення професійної гігієни, усунення клиноподібних дефектів 

B. Усунення гіперестезії, протизапальна терапія 

C. Фізіотерапія, усунення клиноподібних дефектів 

D. Проведення професійної гігієни, протизапальна терапія 

E. Вибіркове пришліфування зубів, глибоке фторування 

135. Хворому Л., 50-ти років, встановлено діагноз: Пародонтоз, ІІ ступінь. Об’єктивно: ясна 

щільні, бліді, пародонтальні кишені відсутні. Корені зубів оголені на 1/2 їх висоти, рухомість 

зубів відсутня, на фронтальних зубах є клиноподібні дефекти у межах дентину. Зубні 

відкладення в помірній кількості. На рентгенограмі виявлене рівномірне зниження висоти 

міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти, остеосклероз кісткової тканини 

альвеолярного відростка. Пацієнт більше 10 років хворіє на ішемічну хворобу серця. Оберіть 

найбільш раціональний план лікування. 

A. Консультація лікаря-терапевта (усунення гіпоксії, корекція порушень 

мікроциркуляції тощо), усунення місцевих подразників, фізіотерапія 

B. Усунення місцевих подразників, фізіотерапія 

C. Усунення клиноподібних дефектів, фізіотерапія 

D. Консультація лікаря-терапевта (імуномоделююча, заспокійлива терапія тощо), 

усунення місцевих подразників, фізіотерапія 

E. Консультація лікаря-терапевта (дієтотерапія, фітотерапія тощо), усунення місцевих 

подразників, фізіотерапія 

136. Пацієнтка Б., 45-ти років, скаржиться на підвищену чутливість усіх зубів до термічних, 

механічних та хімічних подразників. Об’єктивно: ціаноз ясен, пародонтальні кишені 3-4мм. 

Помірна кількість над- та під’ясенних зубних відкладень. Шийки зубів оголені на 4-5 мм, на 

фронтальних зубах є клиноподібні дефекти у межах дентину. На рентгенограмі виявлене 



нерівномірне зниження висоти міжальвеолярних перегородок у межах 1/2 їх висоти, 

остеопороз кісткової тканини альвеолярного відростка. Оберіть найбільш раціональний план 

місцевого лікування. 

A. Усунення місцевих подразників порожнини рота, протизапальна терапія, 

кюретаж 

B. Усунення системної гіперестезії, професійна гігієна порожнини рота, фізіотерапія. 

C. Професійна гігієна порожнини рота, усунення системної гіперестезії, фізіотерапія 

D. Професійна гігієна порожнини рота, усунення системної гіперестезії, протизапальна 

терапія 

E. Усунення місцевих подразників порожнини рота, фізіотерапія 

137. Хворий К., 43-х років. Об’єктивно: маргінальні ясна ціанотичні, набряклі. 

Пародонтальні кишені – 4-5 мм, серозний ексудат. Кровоточивість відсутня. Рухомість 

фронтальних зубів І ступеня. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх 

висоти, остеопороз. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, 

загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку: 

A. Перебіг процесу - хронічний 

B. Діагноз – генералізований гінгівіт 

C. Ступінь розвитку захворювання - І 

D. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ 

E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний 

138. Хворий М., 34-х років. Об’єктивно: маргінальні ясна гіперемовані, з ціанотичним 

відтінком, куполоподібно стовщені, болючі при пальпації. Пародонтальні кишені – 4-5 мм, 

гнійний ексудат. Кровоточивість – ІІ бали. Рухомість фронтальних зубів І ступеня. 

Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз. 

Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку: 

A. Перебіг процесу - загострений 

B. Ступінь розвитку захворювання - І 

C. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ 

D. Діагноз – генералізований гінгівіт 

E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний 

139. Хвора З., 39-ти років. Об’єктивно: ясна ціанотичні, набряклі. Пародонтальні кишені – 4 

мм, серозний ексудат. Рухомість фронтальних зубів І ступеня. Рентгенологічно: 

нерівномірна резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, остеопороз. 

Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості, хронічний перебіг, 

симптоматичний катаральний гінгівіт. Вкажіть помилку: 

A. Ступінь розвитку захворювання - ІІ 

B. Перебіг процесу - загострений 

C. Ступінь розвитку захворювання - ІІІ 

D. Діагноз – генералізований гінгівіт 

E. Вид гінгівіту – гіпертрофічний 

140. Хвора К., 41-го року. В анамнезі: цукровий діабет ІІ типу середньої тяжкості більше 10 

років. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, хронічний 

перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Об’єктивно: маргінальні ясна ціанотичні, 

набряклі. Пародонтальні кишені – 5 мм, серозний ексудат. Рухомість фронтальних зубів І 

ступеня. Відсутні 36, 46 зуби. Рентгенологічно: резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх 

висоти, остеопороз. План лікування: Фаза І - навчання та контроль індивідуальної гігієни, 



професійна гігієна, шинування зубів, протизапальна терапія. Фаза ІІ – гінгівостеопластика. 

Фаза ІІІ – раціональне постійне протезування. Фаза ІV – підтримуюча терапія: ауто та 

гідромасаж ясен. Вкажіть помилку: 

A. Застосування гінгівостеопластики 

B. Неправильно встановлений діагноз 

C. Наявність протипоказань до протизапальної терапії 

D. Відсутні показання до шинування зубів 

E. Наявні протипоказання до проведення професійної гігієни 

141. На лікування до лікаря-пародонтолога звернулася хвора П., 44-х років, з діагнозом: 

Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний 

катаральний гінгівіт. Проведено навчання індивідуальній гігієні, професійну гігієну 

порожнини рота, 7 діб виконує місцеву протизапальну терапію (полоскання «Гівалекс», 

аплікації гелю «Холісал», розсмоктування табл.. «Лісобакт»). На даний момент пацієнтка 

стурбована низькою ефективністю лікування: стан покращився незначно. Об’єктивно: ясна 

застійно гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені – 3-4 мм, серозний ексудат. РМА – 

45%. Індекс гігієни за Green-Vermillion – 1,3 бала. Що може спричиняти зниження 

ефективності лікування в даному випадку? 

A. Неналежний рівень індивідуальної гігієни порожнини рота 

B. Недостатній термін протизапальної терапії 

C. Неадекватний вибір засобів протизапальної терапії 

D. Невиконання хірургічного усунення пародонтальних кишень 

E. Неправильно обрана тактика лікування 

142. Хворому П., 37-ми років, рік тому встановлено діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ 

ступінь тяжкості, хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Проведено 

навчання та контроль індивідуальної гігієні, професійну гігієну порожнини рота, вибіркове 

пришліфування зубів. Протягом року проводиться місцеве медикаментозне лікування з 

використанням різноманітних лікувальних засобів (аплікації, інстиляції, іригації тощо). На 

даний момент – скарги на незначний ефект лікування, кровоточивість ясен. Об’єктивно: ясна 

застійно гіперемовані, набряклі. РМА – 12,5%. Індекс гігієни за Green-Vermillion – 0,6 бала. 

Пародонтальні кишені – 5-6 мм, серозний ексудат. Що може призводити до неефективності 

лікування в даному випадку? 

A. Тривала місцева медикаментозна терапія без застосування хірургічного 

лікування 

B. Тривала місцева медикаментозна терапія без застосуванням фізіотерапії 

C. Тривала місцева медикаментозна терапія без загальної протизапальної терапії 

D. Тривала місцева медикаментозна терапія без імуностимулюючої терапії 

E. Тривала місцева медикаментозна терапія при недостатній гігієні порожнини рота 

143. Хвора Б., 33-х років. Об’єктивно: ясна гіперемовані, набряклі. Пародонтальні кишені – 5 

мм, серозно-гнійний ексудат. Кровоточивість – 2 бали. Рухомість фронтальних зубів ІІ 

ступеня. Рентгенологічно: нерівномірна резорбція міжкоміркових перетинок на 1/2 їх висоти, 

остеопороз. Встановлений діагноз: Генералізований пародонтит, ІІ ступінь тяжкості, 

загострений перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Призначення: «Найз» по 1 табл. 2 

рази на добу, «Аскорутин» по 1 табл. 3 рази на добу, ротові ванночки – «Гівалекс», аплікації 

гелю «Холісал», електрофорез «Лінкоміцин». Після лікування стан значно погіршився: 

збільшилася гіперемія, набряк, кровоточивість. Що могло спричинити погіршення ситуації? 

A. Застосування електрофорезу «Лінкоміцин» 

B. Застосування «Найз» 



C. Застосування «Аскорутин» 

D. Застосування «Гівалекс» 

E. Застосування «Холісал» 

144. Хвора В., 38-ми років. Діагноз: Генералізований пародонтит, І ступінь тяжкості, 

хронічний перебіг, симптоматичний катаральний гінгівіт. Об’єктивно: Зубні ряди цілісні. 

Помірна кількість щільних зубних відкладень. Ясна ціанотичні, набряклі. Пародонтальні 

кишені – 3 мм, серозний ексудат. Рухомість зубів відсутня. Рентгенологічно: нерівномірна 

резорбція міжкоміркових перетинок на 1/3 їх висоти, остеопороз. План лікування: Фаза І - 

навчання та контроль індивідуальної гігієни, професійна гігієна, вибіркове пришліфування 

зубів. Фаза ІІ – кюретаж. Фаза ІІІ – повторне вибіркове пришліфування зубів. Фаза ІV – 

підтримуюча терапія: ауто та гідромасаж ясен. Вкажіть помилку: 

A. Відсутність протизапальної терапії 

B. Повторне вибіркове пришліфування 

C. Застосування хірургічного лікування 

D. Неправильно встановлений діагноз 

E. Проведення вибіркового пришліфування 

145. Хворий Ф., 44-х років. Скарги: значна чутливість зубів до дії хімічних та термічних 

подразників. Діагноз: Пародонтоз, І ступінь. Для лікування застосовано: антисенситивна 

зубна паста, аплікації на тверді тканини зубів десенситайзерів, аплікації на ясна мазі 

«Мефенат», дарсонваль-терапію, електрофорез віт. В1. Визначте помилку: 

A. Аплікації на ясна мазі «Мефенат» 

B. Призначення антисенситивної зубної пасти 

C. Аплікації десенситайзерів 

D. Застосування дарсонваль-терапії 

E. Призначення електрофорезу віт. В1 

146. Помилка, яка найчастіше зустрічається при проведенні ортопедичного лікування 

генералізованого пародонтиту: 

A. Неправильний вибір опорних зубів у мостоподібних конструкціях 

B. Вибір бюгельних конструкцій протезів 

C. Перевага знімних конструкцій протезів над мостоподібними 

D. Одночасне протезування (при необхідності) обох шелеп 

E. Тимчасове шинування зубів при проведенні хірургічних втручань 

147. Помилка, яка найчастіше зустрічається при проведенні ортопедичного лікування 

пародонтозу: 

A. Перевага частково знімних протезів над бюгельними 

B. Одночасне протезування при необхідності обох щелеп 

C. Вибір бюгельних конструкцій протезів 

D. Використання іммедіат протезів як тимчасових шин 

E. Виготовлення тимчасових шин із дроту перед хірургічним втручанням  

148. Після розтину при пародонтальному абсцесі і промивання кишені трипсином у хворого 

розвився набряк Квінке. В цій ситуації призначають: 

A. Гіпосенсибілізуючі препарати 

B. Вітамінні препарати 

C. Біогенні стимулятори 

D. Адаптогени 

E. Діуретики 
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