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ТЕМА1: Організація стоматологічної допомоги дітям. Організація і 
проведення профілактики захворювань порожнини рота у дітей в різні вікові 
періоди. Санація порожнини рота – диспансеризація дітей у стоматолога: 
санація порожнини рота у дітей. Вторинна профілактика стоматологічних 
захворювань. Види санації. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Лікар - стоматолог повинен в повному обсязі проводити профілактику 
захворювань порожнини рота у дітей в різні вікові періоди. Досконало володіти 
навичками заповнення документів з диспансеризації стоматологічних захворювань 
ротової порожнини у дітей. Вміти проводити вторинну профілактику 
стоматологічних захворювань порожнини рота у дітей в різні вікові періоди. 

Загальна мета –вміти організувати стоматологічну допомогу дітям в різні 
вікові періоди, проводити санацію порожнини рота і диспансерізацію, 
використовуючи існуючі стоматологічні стандарти. 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Аналізувати організацію, функції 
та управління системою надання 
дитячому населенню загальної та 
спеціалізованої стоматологічної 
допомоги на рівні міста (району). 

1. Знати принципи організації системи 
надання дитячому населенню загальної та 
спеціалізованої  стоматологічної допомоги 
(кафедра стоматології №1). 

2. Аналізувати посадові обов`язки 
(функції) персоналу дитячих 
стоматологічних закладів. 

2. Орієнтуватися у  посадових обов`язках  
персоналу дитячих стоматологічних 
закладів (кафедра стоматології №1). 

3. Аналізувати роботу лікаря, 
кабінету, відділення, закладу з 
надання дитячому населенню якісної 
стоматологічної допомоги. 

3. Знати роботу стоматологічного 
відділення (кафедра стоматології №1). 

4. Аналізувати організацію і 
проведення профілактики 
захворювань порожнини  рота у дітей 
в різні вікові періоди. 

4. Знати принципи проведення 
профілактики  захворювань порожнини 
рота у дітей (кафедра стоматології №1). 

5. Аналізувати організацію та 
проведення санації порожнини рота і 
диспансеризації дітей. 

 5. Знати принципи проведення санації 
порожнини рота у дітей. Вміти 
заповнювати документацію з 
диспансеризації (кафедра стоматології 
№1). 

 6. Знати цілі та засоби вторинної 
профілактики стоматологічних 
захворювань. 
 

6. Вміти проводити комплекс заходів, 
спрямованих на раннє виявлення хвороби, 
запобігання виникненню рецидивів, 
прогресуванню процесу та його 
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ускладнень (кафедра стоматології №1). 
7. Планувати роботу з надання 
стоматологічної допомоги. 

7. Вміти проводити обстеження хворого в 
клініці дитячої терапевтичної стоматології 
(кафедра стоматології №1). 

 

  Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Дитині, 12 років, при профілактичному огляді був встановлений діагноз: 
гострий початковий карієс 11,12 зубів. При об'єктивному обстеженні КПВ +кп =9. 
В анамнезі часті респіраторні захворювання. Скільки разів на рік 
необхідно проводити лікувально-профілактичні заходи? 

 

A. 3-4 рази 

B. 2 рази 

C. 1 раз 

D. 6 раз 

Е. - 
 

2. Під час профілактичного огляду учнів класу у трьох дітей був виявлений 
катаральний гінгівіт, який був пов’язаний з аномаліями розташування зубів. До 
якої диспансерної групи слід включити цих дітей? 

A. 3 

B. 2 

C. 1 

D. 4 

E. 5 

 

3. Під час диспансерного огляду у хворого, 11 років, було виявлено початковий 
карієс 11, 21 зубів. Яку зубну пасту слід рекомендувати пацієнту  для щоденного 
застосування?       
A. З амінофторидом 

B. З триклозаном 

C.  З прополісом   
D.  З хлоргексидином 

Е. - 
 

4. У хворої, 12 років, прорізалися 17 та 27 зуби.  КПВ=6. Якому  матеріалу для 
запечатування фісур 17, 27 слід надати перевагу?    
A.  Склоіономерному цементу 

B.  Композиту хімічного твердіння   
C.  Композиту світлового твердіння   
D.  Компомеру 
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Е. - 
 

5. Хворий, 10 років, був поставлений на диспансерний облік з приводу карієсу ІІ 
ступеня активності. Як часто на рік пацієнт повинен відвідувати лікаря–
стоматолога?  

 

A. 2 рази  

B. 1 раз 

C. 3 рази  

D. 4 рази 

Е. - 
 

6. Пацієнт, 15 років, закінчив  лікування скупченості зубів ІІ ступеня  за допомогою 
брекет-техніки без видалення окремих зубів. Який термін подальшого 
диспансерного спостереження пацієнта? 

A. До прорізування третіх молярів   
B. Протягом усього життя      
C. До прорізування других молярів   
D. Протягом 2-х років     
E. Спостереження не потрібне 

 

7. На прийом до лікаря-стоматолога прийшла дитина, 10 років, з метою санації 
ротової порожнини. При обстеженні встановлено: індекс КПВ = 6; на центральних 
різцях в пришийковій ділянці - вогнища демінералізації емалі, катаральний гінгівіт, 
індекс гігієни за Федоровим-Володкіною- 3,1. Із анамнезу – дитина хворіє на 
ентероколіт. До якої диспансерної групи вона належить?     
A. ІІІ  
B.  ІІ 
C.  І 
D.  Не потребує диспансерного нагляду 

Е. - 
 

8. Під час проведення профілактичного огляду у школі розраховують 
співвідношення суми індексів КПВ+кп у обстежених дітей до кількості дітей, що 
мають карієс зубів. Який показник захворюваності карієсом таким чином 
визначають?        
A.  Інтенсивність карієсу   
B.  Розповсюдженість карієсу   
C.  Потребу у санації   
D.  Приріст  карієсу  

E.   

9. На профілактичному огляді виявлено дітей із здоровою ротовою порожниною. 
До якої диспансерної групи їх необхідно віднести?           
A.   І 
B.  ІІ 
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C.  ІІІ  
D. Не підлягають диспансерному нагляду 

Е. - 
 

10. Дитині 5 років. Хворіє на респіраторні інфекції 5-6 разів на рік. Дитина 
зниженого харчування. Мешкає в будівлі з незадовільними житловими умовами. 
Яка група здоров'я дитини у даному випадку? 

A.   І  
B.  ІІ  
C.  ІІІ  
D. IV  

Е. V  

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 
1. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. В. 

Курякина. – 2010. – 744 с. 

2. Стоматология детского возраста / Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В Дьякова. 
и др. – 2009. – 640 с. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
1. Організація роботи стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету для 

дитячого населення. Організація спеціалізованих видів стоматологічної 
допомоги (терапевтичного відділення). 

2. Поняття диспансеризація, основні її принципи та етапи. 
3. Планування стоматологічної допомоги. 
4. Санація порожнини рота у дітей, її роль у профілактиці стоматологічних 

захворювань, показання, етапи. 
5.  Вторинна профілактика стоматологічних захворювань. 
6. Види санації. 
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Граф логічної структури змісту теми: «Диспансеризація: 
основні принципи та етапи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

Диспансеризація - метод медико-санітарного обслуговування 
населення, що включає необхідний комплекс соціально-гігієнічних і 
лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження і 
зміцнення здоров'я населення, попередження розвитку захворювань, 
зниження захворюваності та підвищення працездатності контингентів, 
що підлягають диспансеризації. 

Принципи 

1. Плановість. 

2. Комплексність. 

3. Вибір ведучої ланки із загального 

комплексу лікувально-оздоровчих 
заходів. 

4. Диференційований 
підхід до проведення оздоровчих заходів 
з урахуванням ситуації. 

Етапи 

1. Охоплення школярів плановою санацією. 
2. Диспансеризація школярів і первинне 

охоплення дошкільнят. 

3. Диспансеризація школярів і дошкільнят. 

4. Профілактика в системі диспансеризації. 

5. Індивідуальна профілактика та реабілітація в 
системі диспансеризації. 

 

Санація 

За зверненнями 

коли вона здійснюється з 
ініціативи пацієнта 

 Планова санація 

проводиться всім дітям в 
організованих колективах: 
дитячих садках, дитячих 
установах, школах. 

-Кратність (періодичність) планової санації 
порожнини рота визначається інтенсивністю розвитку 
провідного стоматологічного захворювання, при 
карієсі - ступенем його активності. 

- Організаційні форми планової санації порожнини 
рота визначаються умовами роботи стоматолога, який 
проводить її. 

- Централізована форма планової санації порожнини 
рота здійснюється в поліклініці, куди запрошують 
школярів та дошкільнят. 
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Курякина. – 2010. – С. 744. 

2. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 
терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне видання. – К.: 
МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2009. – 245с. 

3. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В Дьякова. и 
др. – 2009. – С.640. 

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми та 
ознайомтесь з діагностичним алгоритмом. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1 Дитина 8 років з’явилася до лікаря-стоматолога з метою санації. При обстеженні 
було виявлено високу інтенсивність каріозного процесу (кп+КПВ=7), індекс за  
Федоровим-Володкіною, становив 3,0 бали. Який стан гігієни порожнини рота  був 

визначений у дитини?  
A. Поганий   
B. Добрий   
C. Задовільний  

D. Незадовільний  

E. Дуже поганий  

2. Хворий, 10 років, страждає на хворобу Дауна. З якою кратністю на рік повинен 
проводи повторні огляди дитини пародонтолог?        
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A. 3 рази 

B. 2 рази 

C. 1 раз 

D. Дитина не підлягає диспансерному нагляду 

E. - 

 

3. До стоматологічної поліклініки звернулась дитина 14 років, яка знаходиться на 
диспансерному обліку у ревматолога. Під час обстеження виявлено: на шкірі краю 
нижньої щелепи праворуч нориця з грануляційною тканиною та мацерованою 
навколо неї шкірою, коронка 46 зуба значно зруйнована, ясна цианотичні. Який 

найбільш імовірний діагноз і метод лікування дитини? 

A.  Хронічний гранулюючий періодонтит, мігруюча гранульома;  хірургічне 
лікування, диспансеризація 

B. Хронічний гранулюючий періодонтит, видалення зуба   
C. Мігруюча гранульома, видалення зуба   
D. Мігруюча гранульома, хірургічне лікування 

Е.- 
 

4.  Дитина 7 років скаржиться на дискомфорт від сладкого, кислого в зубах на 
нижній щелепі. Об’єктивно: на жувальній поверхні 34, 44 глубокі, вузькі, закриті 
фісури. Який метод профілактики рекомендований в даному клінічному випадку? 

A. Обробка фторлаком 

B. Неінвазивний метод герметизації 
C. Інвазівний метод герметизації 
D. Імпрегнація зубів азотнокислим сріблом 

E. Профілактичне пломбування 

 

5. Дитина 3-х років має індекс КП=11. З якої частотою на рік вона повинна 
з’являтися на прийом до лікаря-стоматолога?   

A. 4 рази 

B. 12 разів 

C. 2 рази 

D. 1 раз 

Е. 3 рази 

 

6. При об'єктивному обстеженні у дитини, 10 років, на вестибулярних поверхнях 22 
і 21 зубів пришийковій ділянці були виявлені білі плями у вигляді смужок. 
Поверхня емалі щільна, гладенька. Реакція на температурні подразники відсутня.  
КПВ = 2. Які зубні пасти необхідно рекомендувати в даному випадку?   

A. Зі сполуками фтору   
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B. Гігієнічні 
C. З антисептиками   
D. Відбілюючі 
E. З екстрактами трав  
 

7. Під час профілактичного огляду у хлопця віком 12 років виявлено: карієс в 
16,26,36,46 зубах, хронічний катаральний гінгівіт. ГІ за Федоровим-Володкіною – 

3,7 бали. Середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в  даній віковій групі 
становить 5. Яка диспансерна група за Виноградовою в даному клінічному 
випадку? 

А. 2  
В. 1  

С. 3  

D. 4 

Е. 5 

 

7. Під час профілактичного огляду у дівчини віком 13 років виявлено: карієс в 
11,21,36,46 зубах, хронічний катаральний гінгівіт. ГІ за Федоровим-Володкіною – 

3,7 бали. Середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в  даній віковій групі 
становить 5. Скільки разів на рік дівчина повинна відвідувати стоматолога? 

А. 1 

В. 1-2 

С. 2  

D. 2-3  

Е. 3-4  

 

8. Батьки дитини віком 6 місяців звернулися до стоматолога з метою профілактики  
стоматологічних захворювань. У дитини прорізалися нижні центральні різці. В 
анамнезі: мати страждала гестозом першої половини вагітності. Штучне годування 
з двох місяців. Ваш план карієспрофілактичних заходів? 

А. Вітамін Д. Аплікації 1% розчину натрію фториду 

В. Вітамін С. Аплікації 1% розчину натрію фториду 

С. Глюконат кальцію. Аплікації 1% розчину натрію фториду 

Д. Глюконат кальцію. Аплікації 10% розчину глюконату кальцію 

Е. Глюконат кальцію. Аплікації 5% розчину питної соди 

 

 

9. Дитині 5 років. Хворіє на хронічний бронхіт. Індекс інтенсивності карієсу зубів 
кпв=7. Який вид профілактики необхідно призначити у даному випадку? 

А. Первинна, ендогенна, з ліками 
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В. Первинна, екзогенна, з ліками 

С. Первинна, ендогенна, без ліків 

Д. Первинна, екзогенна, без ліків 

Е. Вторинна профілактика 

 

10. Батьки динити 5 років звернулися зі скаргами на смоктання пальця. Дистальні 
поверхні других тимчасових молярів змикаються у вертикальній площині, 
контактують з одноіменними горбами. До якої диспансерної групи слід віднести 
дану дитину?  
A. 2  

B. 1    

C. Здорові діти   

D. 3   

E. 4   
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ТЕМА 2: Санація порожнини рота і диспансеризація дітей у стоматолога: 
ціль, принципи, організаційні форми, методики проведення планової санації у 
дітей. Документація. Оцінка ефективності. Організація і проведення 
профілактики захворювань порожнини рота у дітей в різні вікові періоди: 
патогенетичні механізми профілактики карієсу (загальна профілактика). 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Головним напрямком в стоматології, як і усієї медицини, є профілактична 
спрямованість. Право на охорону здоров’я закріплене Конституцією України, воно 
забезпечується державною системою охорони здоров’я. Профілактичні заходи 
спрямовані на попередження захворювань, виховання здорового молодого 
покоління, подовження активного життя людей. Профілактика - це зараз головна 
задача стоматологів, бо основоположній принцип охорони здоров’я у загальній 
медицині розвинених країн є профілактичні заходи. Найкращий метод 
профілактики стоматологічних хвороб й основний метод упровадження їх 
комплексної профілактики - це диспансеризація дітей у стоматолога. Тому дитячий 
стоматолог повинен знати  усі принципи та методи проведення цих необхідних 
заходів.  
 Загальна мета – вміти проводити санацію, диспансеризацію, профілактику 

стоматологічних захворювань у дітей в різні вікові періоди. 
 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Аналізувати профілактичну 
роботу, у тому числі, 
диспансеризацію. 

1. Знати правила розподілу дітей у групи 
диспансерізації та вміти проводити 
профілактичну роботу у цих групах 
(кафедра стоматології №1). 

2. Аналізувати ціль, принципи, 

організаційні форми, методики 
проведення планової санації у дітей. 

2. Знати методики проведення планової 
санації та вміти проводити санацію у дітей 

(кафедра стоматології №1). 
3. Замовляти, обліковувати та 
звітувати про проведену роботу. 

3. Вміти заповнювати відповідну 
документацію (кафедра стоматології №1). 

4. Аналізувати патогенетичні 
механізми профілактики карієсу 

зубів. 

4. Знати етіопатогенез карієсу зубів. Вміти 
вчасно діагностувати каріес (кафедра 
стоматології №1). 

5. Проводити загальну профілактику. 5. Знати принципи загальної 
профілактики. Вміти користуватися 
засобами загальної профілактики (кафедра 
стоматології №1). 

6. Аналізувати роботу: лікаря, 6. Знати розпорядок роботи кабінету, 
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кабінету, відділення, закладу з 
надання населенню якісної 
стоматологічної допомоги. 

відділення стоматологічної допомоги 
населенню (кафедра стоматології №1). 

 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-

умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань: 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Під час профілактичного огляду у дівчини 14 років виявлено: карієс в 
16,26,36,46 зубах, гінгівіт у ділянці 13,12,11,21,22,23 зубів, скупченість зубів 
верхньої щелепи, що потребує ортодонтичного лікування. Визначте 
диспансерну групу за Виноградовою, якщо середній показник інтенсивності 
карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 4? 

А. 2  
В. 3  
С. 1  
D. 4  

Е. 5  
 

2. Під час профілактичного огляду у дівчинки 15 років виявлено: карієс у 
34,36,44,46 зубах, гінгівіт у ділянці 33,32,31,41,42,43 зубів, скупченість зубів 
нижньої щелепи, що потребує ортодонтичного лікування. Скільки разів на рік 
дівчинка повинна відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності 
карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 5? 

А. 1  
В. 1-2 

С. 2 

D. 2-3  

Е. 3-4  

 

3. Під час профілактичного огляду у підлітка віком 15 років виявлено: карієс у 16, 
26 зубах, локалізований пародонтит у ділянці 33, 32, 31, 41, 42, 43 зубів. Визначте 
диспансерну групу за Виноградовою, якщо середній показник інтенсивності 
карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 5? 

А. 2  
В. 3  
С. 1  
D. 4  

Е. 5  
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4. При об’єктивному обстеженні дитини віком 7 років діагностовано карієс у 74, 75 

зубах, ГІ за Федоровим-Володкіною — 2,4 бали. Дитина нещодавно хворіла на 
остеомієліт нижньої щелепи. Скільки разів на рік дитина повинна відвідувати 
стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній 
віковій групі становить 5? 

А. 1 

В. 3-4  

С. 2  
D. 1-2 

E. 2-3 

 

5. Під час профілактичного огляду в дівчинки 9 років виявлено карієс у 84 зубі, ГІ 
за Федоровим-Володкіною — 1,4 бали. Дитина нещодавно перенесла операцію 
видалення надкомплектного зуба. Визначте диспансерну групу за Виноградовою, 
якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі 
становить 3? 

А. 1 

Б.  2  
В.  3 

Г.  4  
Д.  5 

 

6. При об’єктивному обстеженні дівчинки 8 років діагностовано: карієс у 74 зубі, 
ГІ за Федоровим-Володкіною — 1,3 бали. Дитина нещодавно перенесла операцію 
видалення надкомплектного зуба. Скільки разів на рік дитина повинна відвідувати 
стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній 
віковій групі становить 3?  

А 1  
В. 1-2 

С. 2  
D. 2-3  

E. 3-4  

7. При обстеженні дитини у 2000 році рівень інтенсивності карієсу становив 5, а 
при повторному обстеженні у 2005 році вже був 8. Приріст інтенсивності в даному 
випадку становить:  
A. 3  

B. 13  

C. 2  

D. 5  

E. 8 

8. Дівчинці 9 років. Ясна в області всіх зубів гіперемійовані, РМА = 100%. 
Вуздечка язика кріпиться попереду Вартонових проток і до кінчика язика. 
Вуздечка нижньої губи кріпиться на 3мм нижче міжзубного сосочка. Глибина 
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передодня порожнини рота - 5мм. Вуздечка верхньої губи кріпиться на 4мм вище 
міжзубного сосочка. При відведенні губ слизова блідо-рожевого кольору. Який 

стан вуздечок і глибини передодня порожнини рота в даному випадку? 

A. Стан вуздечок задовільний 

B. Аномалія вуздечки нижньої губи 

C. Аномалія вуздечки верхньої губи 

D. Аномалія вуздечки мови 

E. Дрібний переддень порожнини рота 

 

9. Пацієнту 9 років. Під час огляду стоматолог визначив компенсований ступінь 
активності карієсу та задовільний стан гігієни порожнини рота. Скільки разів на рік 
слід наносити фторлак цьому пацієнту при даному ступені активності каріозного 
процесу? 

А. 2 

В. 4 

С. 6-12 

D. 1 

E. 10 

 

10. Пацієнту 7 років. Порожнина рота санована. Нещодавно прорізалися перші 
постійні моляри. Який з методів профілактики карієсу найбільш доцільно 
застосувати в перші роки після прорізування зазначених зубів? 

A. Імпрегнацію фісур 

B. Герметизацію фісур 

C. Покриття зубів фторлаком 

D. Аплікації розчином ремодента 

E. Аплікації фториду натрію 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М. Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. 
навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О. Карпенко та ін. [за ред. проф. 
Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C. 284-314, 352-363. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
1. Санація порожнини рота і диспансеризація у дітей: мета, принципи, 

організаційні форми. 
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2. Методики проведення планової санації у дітей. 
3. Документація. Оцінка ефективності. 
4. Патогенетичні механізми профілактики карієсу (загальна профілактика). 

 

Діагностичний алгоритм змісту теми: 
«Диспансерні групи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспансерні групи 

I група — здорові II група —  

здорові з функціональними 
і деякими морфологічними 
відхиленнями. Сюди 
відносяться особи, в яких 
відсутня будь-яка хронічна 
хвороба, але є різні 
функціональні відхилення, 
передвісники хвороби або 
стани після перенесених 
захворювань і травм, 
відхилення у фізичному 
розвитку без наявності 
резистентності (часті гострі 
захворювання), порушення 
зору слабких ступенів, 
зниження резистентності 
організму (часті гострі 
захворювання) і т. п. 

III група —  

хворі з довгостроково 
поточними хронічними 
захворюваннями при 
збережених в основному 
функціональних можливостях 
організму (компенсований 
стан). Сюди теж належать 
особи, які мають деякі фізичні 
вади, каліцтва, значні наслідки 
травм, що не порушують, 
однак, пристосованості до 
праці та інших умов життя. 

V група — важкі 
хворі з постійним 

режимом. 

Інваліди I—II групи 
(декомпенсований 

стан). 

IV група — 

хворі з довгостроково 
поточними (хронічними) 
захворюваннями або особи з 
фізичними недоліками, вадами 
розвитку, наслідками травм зі 
зниженням функціональних 
можливостей організму 
(субкомпенсований стан). 
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Діагностичний алгоритм до змісту теми: «Патогенетичні механізми 
профілактики карієсу (загальна профілактика)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

загальна профілактика 

соціальні заходи 

-дотримання 

раціонального режиму 
праці, відпочинку, 
науковообґрунтованих 
норм харчування, 
особистої гігієни. 

Гігієнічні заходи 

-контроль за станом 
навколишнього 

середовища та 
харчування. 

Виховні заходи 

Поширення знань про 
здоровий спосіб 

життя, прищеплення 

навичок догляду за 
органами порожнини 
рота і підтримки їх у 
здоровому стані. 

Медичні заходи 

-спрямовані на розробку 
та впровадження 
етіологічно і 
патогенетично 
обґрунтованих засобів і 
методів впливу на 
організм й органи 

порожнини рота для 
підвищення їх стійкості 
до карієсу, а також на 
зниження 
карієсогенності 
несприятливих факторів 
навколишнього 
середовища на 
порожнину рота. 
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Граф логічної структури № 1 (на 3-х сторінках) 

Організація і проведення профілактики карієсу зубів у дітей в різні вікові періоди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація і проведення профілактики карієсу зубів у дітей в різні вікові періоди 

Основні карієсогенні чинники Карієспрофілактичні заходи Особи, що контролюють 
карієспрофілактичні заходи 

Карієспрофілактика в антенатальний період 

- екстрагенітальна патологія 

- патологія вагітності 
- нераціональне харчування 

- порушення умов праці, 
відпочинку 

- незадовільний стан зубів та 
ясен 

- профілактика та лікування екстрагенітальних захворювань, 
гестозів і так далі 

- корекція харчування залежно від терміну вагітності і стану жінки 

- вітамінізація їжі 
- раціональний режим відпочинку і праці 
- санація порожнини рота 

- вітамінотерапія (вітамін D, аскорутин, прегнавіт) 
- препарати кальцію, фосфору і фтору, мікроелементів 

(гліцерофосфат кальцію, препарати кальцію IV - V покоління, 
сірчанокислі солі цинку, магнію, міді; фториду натрію в місцевостях з 
низьким вмістом фтору в питній воді) 

- ультрафіолетове випромінювання 

- харчові добавки: морський кальцій, кальцій з брусницею або 
чорницею та ін. 
 

- жіноча консультація 

- стоматологічна поліклініка 

- акушер-гінеколог 

- стоматолог 
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Карієспрофілактика у постнатальний період 

Карієспрофілактика до 1 року 

- штучне вигодовування 

- підсолоджені суміші і 
розчини 

- нераціональне харчування 

- загальні захворювання 
дитини 

- гіповітаминози 

 

 

- грудне вигодовування, при неможливості - раціональний вибір 
молочних сумішей 

- повноцінне смоктання, виключення солодкої води 

- проведення батьками індивідуальної гігієни порожнини рота 
дитини 

- стоматологічне спостереження за порожниною рота 

- своєчасне введення прикорму 

- попередження і лікування соматичних захворювань (диспепсій) 

- імуномодулятори, вітамінотерапія 

 

- Дитяча і стоматологічна 
поліклініки 

- педіатр  
- стоматолог 

- батьки 

 

 

Карієспрофілактика в період тимчасового прикусу 

- нераціональне харчування 

- нераціональне навантаження 
щелеп 

- порушення функцій 
зубощелепної системи 

- погана гігієна порожнини 
рота 

- зуби незрілі 
- низький рівень 

карієсрезистентності емалі 
- ортодонтична патологія 

- загальні, інфекційні та ін. 
захворювання 

- гіповітаміноз 

 

 

- харчування відповідно до віку 

- вітамінотерапія, препарати кальцію, фосфору і фтору за 
показаннями 

- обмеження вуглеводів - своєчасне введення жорстких продуктів 
(яблук, моркви та ін.) 

- усунення шкідливих звичок 

- лікування у ЛОР-лікаря, логопеда й інших фахівців 

- навчання індивідуальній гігієні 
- проведення гігієнічних заходів порожнини рота батьками 

- обирання засобів індивідуальної гігієни відповідно до віку 

- місцеве застосування препаратів кальцію, фосфору, фтору 

- ендогенна профілактика за показаннями 

- повноцінне навантаження щелеп 

- міогімнастика, ортодонтичні апарати 

- профілактика інших захворювань 

- імуномодулятори 

- загартовування організму 

УФО опромінення

- Дитяча і стоматологічна 
поліклініки,  

- дитячі установи: 
-  педіатр 

-  стоматолог 

-  батьки 

-  вихователі 
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Карієспрофілактика в періоди змінного й постійного прикусів 

- нераціональне харчування 

- нераціональне навантаження 
щелеп 

- порушення функцій 
зубощелепної системи 

- погана гігієна порожнини 
рота 

- зуби незрілі 
- низький рівень 

карієсрезистентності емалі 
- аномалії прикріплення 

м'яких тканин 

- ортодонтична патологія 

- раннє видалення зубів 

- загальні, інфекційні  й ін. 
захворювання 

- гіповітаміноз 

- порушення осанки 

- шкідливі звички 

 

 

- харчування відповідно до віку 

- вітамінотерапія, сполуки кальцію, фосфору і фтору за 
показаннями 

- обмеження вуглеводів 

- своєчасне введення жорстких продуктів (яблук, моркви та ін.) 
- усунення шкідливих звичок 

- лікування у ЛОР-лікаря, логопеда, інших фахівців 

- навчання індивідуальній гігієні 
- проведення гігієнічних заходів батьками 

- обирання засобів відповідно до віку 

- місцеве застосування препаратів кальцію, фосфору, фтору 

- герметизація фісур 

- індивідуальна гігієна порожнини рота 

- раціональне навантаження щелеп 

- міогімнастика 

- ортодонтичні апарати 

- профілактика інфекційних і загальних захворювань 

- дотримання режиму праці і відпочинку 

- заняття спортом, гартування організму й ін. 
- УФ-опромінення  
- лікування в ортопеда, психоневролога 

- самоконтроль 

- контроль батьків 

 

- Дитячі стоматологічні 
поліклініки 

- Дитячі установи 

- педіатр 

- стоматолог 

- батьки 

- викладач 

- виховател 

- медичні сестри 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
Основні: 

 

1. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління якістю. 
Вимоги / Qualitymanagementsystems. Requirements  //Чинний від 2001-10-01.- 

К.: Стандарти, 2010. – 24 с. 

2. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М.Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

 

Допоміжні: 

1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М.Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. 
навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О.Карпенко та ін. [за ред. проф. 
Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C.284-314, 352-363. 

3. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 
терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне видання. – К.: 
МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2009. – 245с. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1. Під час профілактичного огляду у дівчини 14 років виявлено карієс у 36, 46 

зубах, хронічний гіпертрофічний гінгівіт. Пацієнтка хворіє на цукровий діабет. 
Визначте диспансерну групу за Виноградовою, якщо середній показник 
інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 4. 
А. 1  
В. 3  
С. 4  
D. 2  

Е. 5  
2Під час профілактичного огляду у дівчинки віком 6 років лікар-стоматолог 
виявив: компенсована форма карієсу, аномальне прикріплення вуздечки верхньої 
губи, що не потребує хірургічної корекції. Визначте диспансерну групу за 
Виноградовою? 

А. 1  
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Б. 2 

С. 3 

D. 4  

Е. 5 

3. На профілактичному огляді у стоматолога дівчинка 12 років. Об'єктивно: 
інтенсивність карієсу КПУз = 3 (середній показник КПУз в регіоні для даної 
вікової групи становить 4,5), ГІ за Гріном-Вермильоном - 1 бал, РМА = 15%. 

Дитина хворіє на застудні захворювання 1 раз на рік. Скільки разів на рік  повинні 
проводитися профілактичні огляди?  
A. 1 

B. 1-2 

C. 2 

D. 2-3 

Е. 3 

 

4. Під час профілактичного огляду у хлопця 13 років виявлено карієс у 16, 
11,21,26,34,36,44,46 зубах, хронічний катаральний гінгівіт. ГІ за Федоровим—
Володкіною — 3,5 бали. Визначте диспансерну групу за Виноградовою, якщо 
середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 4, 
6=1,1. 

А.  2  
В.  1  
С.  4 

D. 3  

Е. 5  
5. При об'єктивному обстеженні у дівчини 14 років виявлено карієс у 16, 21, 26, 34, 
36, 44, 46 зубах, хронічний катаральний гінгівіт, ГІ за Федоровим-Володкіною — 

2,9 бали. Визначте диспансерну групу за Виноградовою, якщо середній показник 
інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 4,6 = 1,1. 
А. 2  
В. 1  
С. 4  
D. 3  

Е. 5 

  

6. Під час профілактичного огляду в дитини віком 7 років виявлено таку патологію: 
карієс у 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85 зубах, хронічний катаральний гінгівіт, ГІ за 
Федоровим-Володкіною — 3,0 бали. Скільки разів на рік дитина повинна 
відвідувати стоматолога, якщо середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в 
даній віковій групі становить 4,5 = 0,97 

А. 1  
В. 2-3 

С. 3-4 

D. 2 

Е. 1-2 
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7. Під час профілактичного огляду у хлопця віком 13 років виявлено карієс у 16, 
11,21,26,34,36,44,46 зубах, хронічний катаральний гінгівіт. ГІ за Федоровим-

Володкіною — 3,5 бали. Визначте диспансерну групу за Виноградовою, якщо 
середній показник інтенсивності карієсу в регіоні в даній віковій групі становить 
4,δ=1.1 

А. 2  
В. 1 

С. 4   

D. 3  

Е. 5  
 

8. При об'єктивному обстеженні у дівчини віком 14 років виявлено карієс у 16, 21, 
26, 34, 36, 44, 46 зубах, хронічний катаральний гінгівіт, ГІ за Федоровим—
Володкіною — 2,9 бали. Скільки разів на рік треба наносити фторлак цієй 
пацієнтці при такому ступені активності каріозного процесу? 

А. 2  
В. 4 

С. 6-12 

D. 3  

Е. 5  
 

9. У дитини 6,5 років індекс інтенсивності карієсу зубів КПУ + кп = 2. Гігієнічний 
індекс за Гріном-Вермильоном 1 бал. Фісури в постійних молярах глибокі. Який 
метод профілактики карієсу зубів Ви оберете в даному випадку?  
A. Герметизація фісур і природних ямок 

B. Полоскання 0,2% розчином фториду натрію 

C. Полоскання 2% розчином фториду натрію 

D. Полоскання 3% розчином ремодента 

E. Аплікації 10% р-ном глюконату кальцію. 

 

10. Пацієнту 4,5 роки. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною - 1,5 бали, кп = 
6. Виберіть ополіскувач для порожнини рота. 
A. З комплексом макро-і мікроелементів 

B. З 0,02% розчином натрію фториду 

C. З 0,05% розчином натрію фториду 

D. З 0,05% розчином хлоргексидину 

E. З 0,01% розчином натрію фториду 

 

ТЕМА 3: Організація і проведення профілактики захворювань порожнини 
рота у дітей в різні вікові періоди: патогенетичні механізми профілактики 
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карієсу (місцева профілактика - медикаменти та засоби: лаки, гелі, герметики, 
лікувальні пасти, електричний струм). 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Провідну роль у попередженні карієсу зубів займає патогенетично 
обґрунтоване підвищення резистентності організму в цілому і зубів до дії 
карієсогенних чинників. Для цих цілей існують ремінералізуючі  засоби, які 
використовуються для місцевої профілактики у вигляді лаків, гелів, герметиків, 
лікувальних паст та інших. 
Загальна мета – вміти організовувати і проводити місцеву профілактику 
захворювань органів порожнини рота у дітей в різні вікові періоди, 

використовуючи різні засоби для цієї мети. 
Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 

Вміти: 
1. Інтерпретувати склад  екзогенних 
лікарських та  інших методів 
профілактики карієсу зубів у дітей. 

1. Знати методи профілактики карієсу у 
дітей в різні вікові періоди (кафедра 
стоматології №1). 

2. Вміти правильно обрати і 
застосувати препарат для місцевої 
профілактики захворювань органів 
порожнини рота згідно з віком дитини. 

2. Знати засоби для місцевої 
профілактики захворювань органів 
порожнини рота (кафедра 
стоматології№1). 

3. Проводити місцеву ремінералізуючу 
терапію. 
 

3. Знати показання до застосування 
препаратів кальцію, фтору, фосфору 

(стоматології№1). 
 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 

знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

1. Дитині 5 років. При визначенні гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною 
шість нижніх фронтальних зубів забарвлюються на 1/2 поверхні коронки. Який 

гігієнічний стан порожнини рота був визначений у дитини? 

A.Добрий 

B.Задовільний 

C. Незадовільний 

Д. Поганий 

Е. Дуже поганий 

 

2. Пацієнту 12 років. Під час огляду лікар визначив зубну формулу 
 

2  2 
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С  С 

17    16    15  14   13    12    11 21   22  23   24   25   26      27  

47    46    45   44  43    42    41    31  32  33   34     35    36    37 

         С                                                                             Р  

Який індекс інтенсивності карієсу зубів КПВз в даному випадку? 

А. Дуже низький 

Б. Низький 

С. Помірний  

Д. Високий 

Е. Дуже високий 

3. Пацієнту 12 років. Під час огляду лікар визначив зубну формулу: 

                  С     РPt 

17    16    15  14   13    12    1121   22  23   24   25   26   27  

 47    46    45   44  43    42    41       31  32  33   34     35    36    37 

   СPt 

Який індекс інтенсивності карієсу зубів КПВз у даного пацієнта? 

A. Дуже низький 

B. Низький  
C. Помірний 

Д. Високий 

Е.Дуже високий 

 

4.У дитини 10 років на вестибулярній поверхні пришийкової області верхніх різців 
виявлені крейдоподібні плями без блиску і чітких меж.  Діагноз: гострий 
початковий карієс. Плями зафарбовуються  метиленовим синім. Якою властивістю 
емалі обумовлена здатність фарбування в даному випадку? 

A.Механічною міцністю 

B.Кислотною розчинністю 

C. Прозорістю  
Д. Проникністю 

Е. Здатністю до ремінералізації 
 

6. Дитині 14 років. Індекс інтенсивності карієсу КПВ=6. Який метод дослідження 
дозволить оцінити кислотостійкість емалі в  даному випадку? 

A. Індекс інтенсивності карієсу 

B. Індекс Федорова-Володкіної 
C. Індекс Гріна-Вермильона 
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Д. Індекс Сілнес-Лоу 

Е. Тест резистентності емалі 
 

7. Пацієнту 12 років. Для оцінки рівня кислотостійкості емалі був проведений тест 
резистентності (ТЕР). Інтенсивність забарвлення метиленовим синім склала 6 
балів. Який рівень кислотостійкості емалі в даному випадку? 

A.Дуже високий 

B.Високий 

C. Середній  
Д. Низький 

Е. Дуже низький 

 

8. Дитині 5 років. При огляді порожнини рота лікар виявив назубні відкладення за 
допомогою йодовмісного барвника. Яке назубне відкладення було  визначено 
лікарем?  
А. Пелликула 

В. Зубна бляшка 

С. Харчові залишки 

Д. Над’ясеневий камінь 

Е. Під’ясеневий камінь 

 

9. Пацієнту 10 років. При мікробіологічному обстеженні в зубному нальоті було 
виявлено стрептококи. Яка субстанція, що виробляється цими мікроорганізмами, в 
першу чергу, буде впливати на емаль незрілих зубів? 

A.Ендотоксини 

B. Екзотоксини  
С.Полісахариди 

Д. Молочна кислота  
Е. Антитіла 

 

10. На прийом до стоматолога звернулись батьки  з хлопчиком 4 років.  Стоматолог  
визначив наявність зубного нальоту на всіх фронтальних зубах нижньої щелепи. За 
кількістю нальоту зуби розподілилися наступним чином: всі нижні різці й ікла 
покриті нальотом на 1⁄2 коронки. Який гігієнічний стан порожнини рота у даної 
дитини за індексом Федорова-Володкіної? 

А.Добрий 

В.Незадовільний  
С. Задовільний 

Д. Дуже поганий  
Е. Поганий 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 
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1. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В Дьякова. и 
др. – 2009. – С.640. 

2. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М.Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
1. Види профілактики захворювань порожнини рота у дітей в різні вікові періоди. 
2. Місцева профілактика - медикаменти та засоби. 
3. Лаки, гелі, герметики  - їх дія, дози, властивості. 
4. Лікувальні пасти, електричний струм – їх дія, дози, властивості. 
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Тактичний алгоритм: "Неінвазивний метод герметизації фісур" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Етапи 

1. Ретельне очищення зубу від нальоту за допомогою щітки та полірувальної 
пасти, що не містить олії та фтору 

2. Ізоляція зубу від слини 

3. Протравка емалі 37% розчином ортофосфорної кислоти відповідно 
інструкції 

4. Ретельне промивання водою упродовж часу, який відповідає  
протравці емалі 

5. Висушування зубу 

6. Нанесення й розподілення герметика 

7. Засвітлення відповідно інструкції у разі використання герметиків, що 
тверднуть під дією світла 

8. Контроль оклюзії 

9. Аплікація фторвмісного розчину на всі зуби (лаки, гелі и т.д.) 

Примітка: у разі використання для герметизації компомеров і композитів 
необхідно дотримуватися технології пломбування цими матеріалами, тобто 
після протрави наноситься прайм-бонд, а потім - матеріал. 
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Тактичний алгоритм: "Інвазивний метод герметизації фісур" 
 

 

 

 

 

 
 

Етапи 

1. Ретельне очищення зубу від нальоту за допомогою щітки та полірувальної 
пасти, що не містить олії та фтору 

 

2. Розшліфування фісури при закритій фісурі зубу.  

Видалення поверхневого шару зруйнованої емалі – при початковому карієсі 
фісури зубу. Препарування каріозної порожнини невеликого діаметру, якщо є 

каріозне ураження фісури зубу 

6. Ретельне промивання водою упродовж часу, який відповідає  
протравці емалі 

 

3. . Ізоляція зубу від слини, висушування 

4. Пломбування каріозної порожнини склоіономерним цементом 

10. Контроль оклюзії 

9. Засвітлення відповідно інструкції у разі використання герметиків, що 
тверднуть під дією світла 

 

11. Аплікація фторвмісного розчину на всі зуби (лаки, гелі и т.і.) 
 

5. Протравка емалі 37% розчином ортофосфорної кислоти відповідно 
інструкції (15 сек.) 

 (15 сек 

7. Висушування зубу 

 

8. Нанесення герметика 

Примітка: те ж, що і на попередньому алгоритмі. 

 
 

 



31 

 

Алгоритм: “Герметизація фісур та сліпих ямок 
зубів” 

 Герметизация фісур – заповнення фісур та інших анатомичних заглиблень здорових зубів 

адгезівними матеріалами з метою їх ізоляції від зубного нільоту, слини, мікрофлори ротової порожнини 

Показання Протипоказання 

Морфологія жувальної поверхні та ямок 

1. Глибокі, вузькі фісури та ямки 1. Широкі, відкриті, легко очищуванні фісури, пологі 
ямки 

Терміни прорізування зуба 

2. Зуб щойно прорізався та до 4х років після 
прорізування зуба 

2. Зуб не ушкоджений карієсом протягом 4х та 
більше років після прорізування 

Інтенсивність карієсу зубів у дитини та 
карієсогенна ситуація 

3. Герметизація фісур в постійних зубах, якщо в 
тимчасовому прикусі є множинний карієс зубів 

3. Апроксимальний карієс 

Несприятлива карієсогенна ситуація 
(загальна та місцева) 

4. Каріозне ураження фісури невиликого діаметру( не 
більше 1/3 відстані) 

4.  Значне ураження фісури карієсом 

5. Сумнівні відносно карієсу між щічними та 
язичними або піднебінними горбками 

6. Фісури, уражені початковим карієсом 

Наявність інших профілактичних заходів 

7. Пацієнт отримує відповідну обставинам системну 
(або місцеву) профілактику  

5. Пацієнт споживає воду із зниженим вмістом 
фтору; не охоплений чинними програмами 
стоматологічної профілактики 

Неінвазійний метод Інвазійний метод 

Методи герметизації фісур 

Показання 

1. Відкриті фісури 1. Закриті фісури 

2. Фісури, які уражені 
початковим карієсом 

3. Фісури, які мають 
каріозні порожнини 
невеликого діаметру 

4. Сумнівні фісури 
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Тактичний алгоритм теми:«Покриття зубів лікувальними і профілактичними 
лаками і гелями» 

№ 

 

                           Етапи 

 
                         Зміст 

 

 

 

 

1 

 

Підготовка необхідного 

інструментарію 

-набір стоматологічних інструментів: 

стоматологічні наконечники (прямий або 
кутовий) 
- набір циркулярних щіток для наконечника 

-пластмасовий шпатель, аплікатори для лаку 

- Одноразова відбиткова ложка, 
-Лак;  
-Гель, 
-Ватні валики. 

 

 

 

 

 

2 

 

Підготовка до нанесення лаку 

Провести механічну обробку 

поверхонь зубів за допомогою циркулярних 
щіток; 
-Ізолювати зуби від слини за допомогою ватних 
валиків; 
-Висушити зуби струменем повітря 

 

 

 

3 

 

 

Підготовка до нанесення гелю 

-Провести механічну обробку  

поверхонь зубів за допомогою циркулярних 
щіток; 
-До одноразової відбиткової ложки внести обсяг 
гелю, зазначений в інструкції; 
-Голову пацієнта нахилити вперед; 
- Включити слиновідсос; 
-Висушити зуби струменем повітря; 

 

 

4 

 

 

Нанесення лаку 

-Рівномірно нанести фторлак на поверхні зубів 
за допомогою пластмасового шпателя або 

аплікатора; 
-Просушити струменем повітря; 

 

 

5 

 

 

 

Нанесення гелю 

-Ввести в порожнину рота і накласти на зуби 
одноразову відбиткову ложку з гелем на час, 
вказаний в інструкції; 
-Прибрати ложку після закінчення часу дії гелю 
і висушити поверхню зубів 

струменем повітря 

 

6 

 

Необхідні рекомендації пацієнту 

 

 

-Після застосування лаку рекомендувати не 
приймати їжу протягом 2-х годин, не чистити 

зуби ввечері в день застосування лаку; 
-Після застосування гелю рекомендувати 

відсмоктувати і спльовувати слину протягом 30 
секунд, не приймати їжу протягом 2-х годин 

                                             

 

https://translate.google.com.ua/
https://translate.google.com.ua/
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Граф логічної структури змісту теми: «Організація і проведення 
профілактики карієсу зубів у дітей в різні вікові періоди» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

Організація та проведення профілактики карієсу у дітей в різні вікові періоди 

Основні карієсогенні 
чинники 

Карієспрофілактичні заходи Особи, які здійснюють 

контроль за заходами 
карієспрофілактики 

 
Карієспрофілактика в антенатальний період 

- екстрагенітальна 

патологія 

 

- патологія вагітності 
 

- нераціональне 

харчування 

 

- порушення умов 
роботи, відпочинку 

 

- незадовільний стан 
зубів та ясен 

- профілактика та лікування 

екстрагенітальних захворювань, гестозів 
та інш. 
- корекція харчування в залежності від 

терміну вагітності та стану жінки 

- вітамінізація їжі 
- раціональний режим відпочинку та 
праці 
- санація порожнини рота 

- вітамінотерапія (вітамін В, аскорутин, 
прегнавіт) 
-препарати кальцію, фосфору і фтору, 
мікроелементів (гліцерофосфат кальцію, 
препарати кальцію IV-V покоління, 
сірчанокислі солі цинку, магнію, міді; 
фториду натрію в місцевостях з низьким 

вмістом фтору в питній воді) 
- ультрафіолетове випромінювання 

- харчові добавки: морський кальцій, 
кальцій з брусницею або чорницею та ін. 

- жіноча консультація 

 

- стоматологічна поліклініка 

 

- акушер-гінеколог 

 

- стоматолог 

https://translate.google.com.ua/
https://translate.google.com.ua/
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Основні: 

1. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління якістю. 
Вимоги / Qualitymanagementsystems. Requirements  //Чинний від 2001-10-01.- 

К.: Стандарти, 2010. – 24 с. 

2. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М.Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

3. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. В. 
Курякина. – 2010. – 744 с. 

4. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В Дьякова. и 
др. – 2009. – 640 с. 

Допоміжні: 
5. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 

терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне видання. – К.: 
МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2009. – 245с. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1. Батьки 7 річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога з метою санації 
порожнини рота. Об'єктивно: КПВ+кп = 4, індекс гігієни за Грин-Вермильоном 

=2,5 бали, фісури перших постійних молярів закриті, інтактні, не пігментовані. 
Який метод первинної профілактики карієсу доцільно застосувати у данному 

випадку? 

А. Аплікації фторвмісними лаками 

В. Неінвазивна герметизація 

С. Інвазивна герметизація  
Д. Аплікації антибактеріальними лаками 

Е. Аплікації кальційвмісними розчинами 

 

2. Дівчинка 9,5 років пройшла профілактичний огляд у шкільного лікаря-

стоматолога.  Об'єктивно: 14 і 24 прорізалися, 34 та 44 знаходяться в стадії 
прорізування.  Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною 1,3 бали, РМА-0%. 

Які зубні пасти потрібні дитині? 

 

А. Що містять фтор і кальцій 

В. Що містять фтор і ферменти 

С. Що містять цитрати і солі 
Д. Що містять біодобавки і фосфати 

Е.Що містять кальцій і ферменти 
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3. У регіоні інтенсивність карієсу зубів КПВз у дітей 12 років досягає 3,7 одиниць. 

В регіоні є вугільна і металургійна промисловості, вміст фтору у питній воді 0,4 
мг/л. Які санітарно-гігієнічні показники необхідно враховувати при вирішенні 
питання про фторування води в даному випадку?  

 

А. Вміст фтору в питній воді 
В. Вміст фтору в грунтових водах  
С.Вміст фтору в харчах 

Д.Вміст фтору у повітрі 
Е.Рівень добового споживання фтору 

 

4.Дитині 2,5 роки. Індекс інтенсивності карієсу кп=3. Гігієнічний індекс за 

Федоровим-Володкіною становить 1,5 бали. Дитина мешкає в сільській місцевості, 
споживає колодязну воду. Вміст фтору в питній воді 0,2 мг/л. Який метод 
фторпрофілактики є оптимальним? 

 

А.Фторування питної води  
В.Фторування харчової солі  
С.Фторвмістна зубна паста  
Д. Полоскання 0,2% розчином фториду натрію 

Е. Полоскання 0,1% розчином фториду натрію 

 

5. Пацієнту 8 років. Планується інвазійна герметизація фісур у 36,46 зубах. Фісури 
закриті, глибокі. Які заходи проводяться на першому етапі герметизації? 

А. Препарування фісури 

В. Висушування поверхні зуба  
С. Очищення зуба від нальоту за допомогою щітки та пасти  
Д. Нанесення та розподіл герметика  
Е. Аплікації фторвмісного розчину на усі зуби  
 

6. Пацієнту 7 років. Об'єктивно: у  16, 26, 36, 46 зубах фісури глибокі, у  46 зубі в 
місці перетину фісур визначається дефект в межах плащового дентину. Дентин 
розм'якшений, світлий. Зондування і термометрія болючі. Розміри дефекту 
0,2x0,3см.Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною = 2 бали. Визначте тактику 
при герметизації фісур. 
A. Неінвазивний метод герметизації фісур у 16,26,36,46 зубах 

В. Інвазивний метод герметизації фісур в 16,26,36,46 зубах 

С. Інвазивний метод герметизації в 16, 26, 36 зубах, пломбування 46 зуба 

Д. Інвазивний метод герметизації в 16, 26, 36 зубах, пломбування 46 зуба 

 

7.  У пацієнта 8 років у 46 зубі відкрита глибока фісура.  В місці перетину фісур на 
жувальній поверхні визначається дефект тканин в межах емалі до 1мм у діаметрі. 
На медіальній поверхні визначається середній карієс. Гігієнічний індекс за Грином-
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Вермільоном – 0,6 бали. Яке протипоказання для проведення герметизації фісур у 
даного пацієнта?  
А. Незадовільний гігієнічний стан  
В.  Глибока фісура 

С. Відкрита фісура 

Д. Дефект емалі на жувальній поверхні  
Е. Апроксимальний карієс 

 

 

8. У дитини 6,5 років у 36 зубі фісури крейдоподібні, піддатливі, зонд не 
затримується, глибокі, відкриті. Оцінити стан фісур у 36 зубі.  
А. Гострий  початковий карієс 

В. Гострий поверхневий карієс 

С. Незріла глибока, відкрита фісура 

Д. Сумнівна фісура 

Е. Глибока відкрита фісура 

 

9. Пацієнту 7 років. Планується неінвазівна герметизація фісур у перших постійних 
молярах. Які заходи проводяться на першому етапі герметизації?  
А. Протравка емалі 37% розчином ортофосфорної кислоти 

В. Висушування поверхні зуба 

С. Очищення зуба від нальоту за допомогою щітки та пасти  
Д. Нанесення та розподіл герметику  
Е. Аплікації фтормісного розчину на усі зуби  
 

10. Дитині 6 років. Індекс інтенсивності карієсу зубів становить КПВ+кп =9, 
гігієнічний індекс за  Федоровим-Володкіною=3 бали. У дитини ротовий  тип 
дихання та інфантильний тип ковтання. Дитина хворіє на тонзиліт. Які 
першочергові методи індивідуальної профілактики карієсу зубів? 

 

А. Навчання ІГПР. Нормалізація функцій дихання і ковтання 

В. Призначення глюконату кальцію ендогенно 

С. Полоскання 0,1% розчином натрію фториду 

Д. Лікування у ЛОР-спеціалісту 

Е. Підвищення місцевого імунітету 
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ТЕМА 4: Організація і проведення профілактики захворювань порожнини 
рота у дітей в різні вікові періоди: патогенетичні механізми профілактики 
карієсу. Загальна та місцева профілактика в різні вікові періоди (план 
профілактичних заходів). Особливості гігієни порожнини рота у дитячому 
віці: особливості гігієни порожнини рота у дитячому віці (від 6 місяців до 3 
років). 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Головною метою первинної профілактики карієсу зубів є попередження 
цього масового захворювання. Досягти успіху в цьому можливо лише враховуючи 
карієсогенні фактори, які впливають на людину, починаючи з 
внутрішньоутробного періоду та проводячи диференційовані в залежності від віку 
профілактичні заходи, провідним серед яких є гігієна порожнини рота у дитини.  
Загальна мета: вміти складати план та проводити карієспрофілактичні заходи у 
дітей різного віку. Вміти обирати засоби індивідуальної гігієни порожнини рота у 
дітей від 6 місяців до 3 років. 
 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Інтерпретувати мету профілактики 

карієсу зубів у дітей в різні вікові 
періоди. 

1. Знати основні етапи розвитку 
тимчасових і постійних зубів (кафедра 
стоматології №1). 

2. Визначати карієсогенні чиники 
(загальні та місцеві) для дітей різного 

віку. 

 

2. Знати етіологію каріесу та  механізм 
розвитку захворювання (кафедра 
стоматології №1). 

3. Складати план 
карієспрофілактичних заходів для 
дітей різного віку. 

3. Вміти проводити герметизацію фісур 

(інвазійний ти неінвазивний методи), 
покриття фторлаком (кафедра стоматології 
№1). 

4. Визначати особливості  гігієни 
порожнини рота у дитячому віці. 

4. Вміти проводити гігієнічне навчання 
дітей у різні вікові періоди (кафедра 
стоматології №1). 

 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

1. У хлопчика 12 років уражено карієсом 4 зуба, його ускладненнями - 3 зуба. Який 
рівень інтенсивності карієсу у дитини? 

А. Дуже низький 

В. Низький 

С. Середній 
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Д. Високий 

Е. Дуже високий 

 

2. Дитині 4 роки. Скарги: на короткочасний біль від холодного та під час їжі в зубі 
на нижній щелепі ліворуч. Біль непокоїть протягом місяця. Дефект коронки 
помітили рік тому. У дитини системна гіпоплазія емалі зубів. Об`єктивно: в 75 зубі 
на дистальній поверхні каріозна порожнина середньої глибини, сполучення з 
порожниною зуба відсутнє. Попередній діагноз: хронічний середній карієс 75 зуба. 
Які дані скарг та анамнезу підтверджують попередній діагноз? 

А. Короткочасний біль від холодного 

В. Біль в зубі під час їжі 
С. Системна гіпоплазія емалі 
Д. Поява дефекту рік тому 

Е. Поява болю місяць тому 

 

3.  В клініку дитячої стоматології звернулися батьки з дитиною 2,5 років зі 
скаргами на тривалий біль в зубі на верхній щелепі праворуч. Прорізування зубів 
фізіологічне. В 84 зубі глибока каріозна порожнина. Діагноз: гострий гнійний 
дифузний пульпіт. Планується лікування. На якій стадії формування знаходиться 

корінь 84 зуб? 

 

А. Незавершеного росту кореня в довжину 

В. Несформованої верхівки кореня 

С. Незакритої верхівки кореня 

Д. Несформованого періодонта 

Е. Сформованого кореня і періодонта 

 

4. В клініку дитячої стоматології звернулися батьки з дитиною 1,5 років зі 
скаргами на відсутність зубів у дитини. До якого віку повинні прорізатися всі 
тимчасові зуби? 

А. До 5 років 

В. До 4 років 

С. До 3,5 років 

Д. До 2,5 років 

Е. До 1,5 років 

 

5. Дитині 13 років. Діагноз: хронічний генералізований катаральний гінгівіт, період 

ремісії. Гігієничний індекс за Гріном-Вермільйоном 1,1 бали, індекс КПВз= 2. 

Лікар запропонував користуватися зубною пастою з екстрактом ромашки. Який 

термін користування цією пастою? 

А. Постійно 

В. 1 рік 

С. 6 місяців 

Д. 3 місяці 
Е. 1 місяць 
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6. Батьки дитини віком 6 місяців звернулися до стоматолога з метою профілактики 

стоматологічних захворювань. У дитини прорізалися нижні центральні різці. В 
анамнезі: мати страждала гестозом першої половини вагітності.  Штучне годування 
з двох місяців. Ваш план карієспрофілактичних заходів? 

А. Вітамін Д. Аплікації 1% розчину натрію фториду 

В. Вітамін С. Аплікації 1% розчину натрію фториду 

С. Глюконат кальцію. Аплікації 1% розчину натрію фториду 

Д. Глюконат кальцію. Аплікації 10% розчину глюконату кальцію 

Е. Глюконат кальцію. Аплікації 5% розчином питної соди 
 

7. Пацієнту 8 років. Скарги: на білі плями в пришийковій ділянці фронтальних 
зубів. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною – 3 бали. Встановлено діагноз: 
системний гострий початковий карієс 11,12,13,21,22,31,32 зубів. Ваша лікувальна 
тактика? 

А. Електрофорез 1% розчину натрію фториду 

В. Електрофорез 10% розчину кальцію глюконату 

С. Аплікації 0,1% розчину натрію фториду 

Д. Полоскання 2% розчину натрію фториду 

Е. Аплікації 10% розчину кальцію глюконату 

 

8. Дитині 14 років. Індекс інтенсивності карієсу зубів КПВ = 10. Індекс гігієни 
порожнини рота за Федоровим–Володкіною – 1 бал. Дитина хворіє на 
гіперацидний гастрит, коліт. Мешкає в місті з вмістом фтору в питній воді 0,7 мг/л. 
Яка тактика загального лікування карієсу в даному випадку? 

А. Навчання індивідуальній гігієні 
В. Препарати кальцію 

С. Препарати фтору 

Д. Аскорбінова кислота 

Е. Екстракт елеутерококу 

 

9. Пацієнту 2 роки. Виявлений ранній карієс. Уражені моляри. Догляд за 
порожниною рота не ведеться. З якого віку необхідно чистити зуби дітям раннього 
віку?   
А. З моменту прорізування першого зуба  
В. З моменту прорізування молярів  
С. З моменту діагностики пляшкового карієсу  
Д. З моменту появи карієсу в молярах  
Е. По закінченню формування тимчасового прикусу  

 

10. Пацієнту 3-х років призначили фторвмісну зубну пасту. Яка концентрація 

фторидів вводиться до складу зубних паст для дітей цього віку? 

А. 200-250 ppm 

В.500-800 ppm 

С. 600-900 ppm 

Д. 900-1000 ppm 
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Е. 1000-1500 ppm 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

1. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. В. 
Курякина. – 2010. – 744 с. 

2. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В Дьякова. и 
др. – 2009. – 640 с. 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
 

1. Загальна профілактика в різні вікові періоди. 

2. Місцева профілактика в різні вікові періоди. 

3. Особливості гігієни порожнини рота у дитячому віці. 
4. Особливості гігієни порожнини рота у дитячому віці( від 6 місяців до 3 

років). 
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Граф логічної структури до змісту теми: «Особливості гігієни порожнини рота 
у дитячому віці кальцій-, фосфор - і фторвмісними засобами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популяційна Групова Індивідуальна 

Ендогенна безлікарська 

використання 
фторованої води, 

фторування солі, 
фторування молока, 
використання харчових 

продуктів з великим 
вмістом кальцію, 
фосфору та фтору 

Екзогенна безлікарська – 

індивідуальна гігієна 

порожнини рота з 
використанням засобів, які 
містять кальцій, фосфор і 
фтор, зубні пасти, 
ополіскувачі, флоси, 
жувальні гумки, повільне 

пиття молока, чаю 

Ендогенна 

лікарська 

фторовмісні 
пелюлі і розчини 
(натрію фторид, 
вітафтор) кальцій 
і фосфорвмісні 
пелюлі і розчини 

(кальцію 
глюконат, кальцію 

гліцерофосфат, 
кальцію лактат, 
фітин,  кальцимін, 
кальцимид, 
кальцій, вітамін 

Д) 

Екзогенна лікарська 

розчини натрію 
фториду для 
полоскання, аплікацій, 
електрофорезу 

фторлаки фторгелі 
розчини для глибокого 

фторування 75% 
фториста паста 
(нафестезин або паста 
Лукомського) розчин 
глюконату кальцію і 
глицерофосфата 
кальцію для аплікацій 
та електрофорезу 

кальцій-фторовмісні 
гелі жувальні 
таблетки з фтором 
жувальні таблетки з 
кальцієм 
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Вибір предмета та засоби індивідуальної гігієни залежно від віку дитини 

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми та 
ознайомтесь з діагностичним алгоритмом 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1. Дитина 10 років. Індекс інтенсивності карієсу зубів кп+КПВ—1, гігієнічний 
індекс Гріна-Вермильйона - 1,5 бали. Живе в місцевості з вмістом фтору у питній 

воді 0,8 мг/л. Дитина хворіє на хронічний коліт. Які заходи необхідно впровадити 
для ендогенної безлікарської профілактики карієсу зубів? 

 

A. Препарати кальцію всередину 

B. Препарати фтору всередину 

C. Фторуванняпитної води 

                          Вік Предмети та засоби індивідуальної гігієни 

З моменту прорізування іншого зуба до 2 (3) 

років 

 

Серветки, спеціальні зубні щітки, гелеві пасти 
без фтору 

 

2-(3) роки- 6 років Дитяча зубна щітка, зубні пасти з 
мінералізуючими добавками та низьким 
вмістом фтору (до 500 ч/млн), ополіскувачі рота 
без спирту 

6-12 років Дитяча та підліткова зубна щітка, зубні пасти з 
мінералізуючими добавками та вмістом фтору 
до 1000 ч/млн, фторовмісні гелі, фтористі 
полоскання, ополіскувачі рота без спирту 

Понад 12 років Підліткова та доросла зубна щітка, зубні пасти з 
мінералізуючими добавками і звичайним 
вмістом фтору (1000—1500 ч/млн), фторовмісні 
гелі, фтористі полоскання, ополіскувачі рота без 
спирту, інтердентальні засоби гігієни 

Гігієна порожнини рота 
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Д. Лікування хронічного коліту 

Е.Фітин всередину 

 

2. Під час профілактичного огляду у дівчинки 15 років виявлені крейдоподібні 
плями на   вестибулярних поверхнях центральних різців та іклів верхньої і 
нижньої щелеп, які  забарвлюються розчином метиленового синього. ГІ за 
Федоровим-Володкіною – 3,8 бала. Скільки разів на рік дівчинка повинна 
відвідувати стоматолога, якщо середній  показник інтенсивності карієсу в регіоні у 

даній віковій групі складає 5?  

A. 3-4   

B. 2-3   

C. 2   

D. 1-2   

E. 1   

 

3. Дитина 10 років страждає на хронічний гастрит. Проживає в місцевості з вмістом 
фтору у питній воді= 0,7 мг/л. Оберіть препарат для ендогенної профілактики 

карієсу в данному випадку. 
A. Фторид натрію 

B. Глюконат кальцію 

C. Гліцерофосфат кальцію 

Д. Цитрат кальцію 

Е. Аскорбінова кислота 

 

4. Дитині 6 років. На вестибулярних поверхнях 11, 21 - крейдоподібні плями, 
поверхні яких шорсткі при зондуванні. Лікар встановив діагноз: гострий 
початковий карієс 11,21. Покривати зуби фторвмісними лаками в лікувальних 
цілях потрібно? 

А. Щодня протягом 12-15 днів  
В. Один раз на місяць  
С. Один раз на рік  
Д. Визначається індивідуально  
Е. Три-чотири сеанси з тижневим інтервалом 

 

5. При профілактичному огляді дитини 9 років, на зубах виявлено масивний зубний 
наліт. Для того, щоб визначити стан гігієни порожнини рота, користувались 
індексом гігієни Сілнес-Лоу. За допомогою розчину якого барвника визначають 
даний індекс?  
A. Фарбування не здійснюється  
B. Розчин еритрозину  
C. Розчин фуксину  
D. Рідина Шиллєра-Писарєва  
E. Розчин метиленового синього  
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6. Під час профілактичного огляду в дитини віком 1,5 року на зубах виявлено 

зубний наліт. Для визначення гігієнічного стану порожнини рота користувались 

індексом Кузьміної. За допомогою якого барвника визначають даний індекс? 

А. Розчин еритрозину 

Б. Розчин Люголя 

С. Розчин фуксину  
Д. Забарвлення не здійснюється 

Е. Розчин метиленового синього 

 

7. Під час профілактичного огляду в дитини віком 1,5 року на зубах виявлено 
зубний наліт. Для визначення гігієнічного стану порожнини рота користувались 
індексом Кузьміної. За якою шкалою здійснюють оцінку даного індексу? 

А. Трибальною  

В. Чотирьохбальною  
С. П’ятибальною  
Д. Шестибальною  
Е. Двобальною 

 

8. У малюка віком 1,5 року індекс гігієни за Кузьміною дорівнює 0,5 бали. 

Якому стану гігієни порожнини рота відповідає даний показник? 

А. Добрий  
В. Задовільний  
С. Незадовільний 

Д. Поганий  
Е. Дуже поганий 

 

9. В однорічної дитини індекс гігієни за Кузьміною дорівнює 0 бали. Якому стану 
гігієни порожнини рота відповідає даний показник? 

А .Добрий 

В. Задовільний  
С. Незадовільний  
Д. Поганий  
Е. Дуже поганий 

 

10.Батьки дівчинки 6,5 років звернулись до лікаря стоматолога з метою 
профілактики. Відмічається неповне прорізування жувальної поверхні перших 
постійних молярів.  При огляді лікар встановив: КПВ=3, ГІ за Федоровим-

Володкіною-1,2 бали, скупченість зубів у фронтальній ділянці. Який з показників є 
протипоказанням герметизації фісур у даному випадку? 

А. Неповне прорізування жувальної поверхні 
В. Рік дитини 

С. Індекс КПВ 

Д. Гігієнічний індекс 

Е. Скупченість зубів  
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ТЕМА 5: Особливості гігієни порожнини рота у дитячому віці: особливості 
гігієни порожнини рота у дитячому віці ( від 3 років до 6 років). 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Систематично та правильно організований догляд за порожниною рота є 
невід'ємною частиною профілактики карієсу зубів, захворювань пародонта та 
слизової оболонки. Раціональна гігієна порожнини рота з використанням зубної 
щітки і пасти може запобігти розвитку карієсу. Однак, повне видалення зубного 
нальоту – задача надто складна і виконати її можна лише використовуючи всі 
існуючи засоби індивідуальної гігієни. Ефективність індивідуальної гігієни 
залежить від адекватного вибіру засобів та методів догляду за порожниною рота. 

 

Загальна мета: вміти вибирати засоби індивідуальної гігієни порожнини 
рота(ІГПР)  та визначати тактику чищення зубів у дітей від 3 до 6 років.  

 

 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Вміти обирати засоби гігієни 
порожнини рота у дітей від 3 до 6 
років в кожній конкретній клінічній 
ситуації. 

1. Знати основні стоматологічні 
захворювання і засоби індивідуальної 
гігієни порожнини рота, що 
застосовуються у дітей від 3 до 6 років 
(кафедра стоматології №1). 

2. Складати план гігієнічних заходів 
у дітей 3-6 років в залежності від 
особливостей клінічної картини. 

2. Знати особливості гігієни порожнини 
рота для дітей 3-6 років (кафедра 
стоматології №1). 

 

 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-

умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

 

1. Пацієнту 4-х років призначили фторвмісну зубну пасту. Яка концентрація 
вводиться у склад зубних паст для дітей цього віку? 

А. 200-250 ppm 

В. 500-800 ppm 

С. 600-900 ppm 

Д. 900-1000 ppm 

Е. 1000-1500 ppm 
 

2.  Пацієнту 3,5 роки. Зубна формула відповідає віку. Індекс кп=4, гігієнічний 
індекс за Федоровим-Володкіною – 3 бали. Який рідкий засіб ІГПР виберете для 
дитини у даному випадку?  
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А. Ополіскувач з 0,1% р-ном натрія фторида 

В. Ополіскувач з 0,2% р-ном натрія фторида 

С. Ополіскувач  з 0,5% р-ном натрія фторида 

Д. Ополіскувач з 1% р-ном триклозана 

Е. Пінка з молочними ферментами та кальцієм 

 

3. Дитині 6 років призначили  ополіскувач з 0,1% р-ном фториду натрію. Яка  
кратність та правило його призначення? 

А. 1 раз на день під наглядом дорослих 

В. 1 раз на день з послідовним ковтанням 

С. 2 раза на день під наглядом дорослих 

Д. 1 раз на тиждень під наглядом дорослих 

Е. 1 раз в 2-3 тиждня під наглядом дорослих 

 

4. Пацієнту 3 роки. Зубна формула відповідає віку. Індекс інтенсивності 
карієсу кп – 4. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною – 3 бала. Який засіб 
рекомендуєте для профілактичної обробки зубів? 

А. 0,1% розчин натрію фториду 

В. 0,2% розчин натрію фториду 

С. 0,5% розчин натрію фториду 

Д. 1% розчин глюконата кальцію 

Е. 10% розчин глюконата кальцію 

 

5. Дитині 3 роки. Лікар навчає батьків дитини стандартному методу чищення 
зубів. З якої ділянки необхідно починати чищення зубів у цьому випадку? 

А. Верхніх бічних зубів праворуч 

В. Нижніх бічних зубів праворуч 

С. Верхніх бічних зубів ліворуч 

Д. Нижніх бічних зубів ліворуч 

Е. Верхніх фронтальних зубів 

 

6. Пацієнту 5 років. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною – 1,5 балла, 
кп=6. Оберіть  ополіскувач для порожнини рота. 

А. З комплексом  макро- і мікроелементів  
В. З 0,02% розчином натрію фториду 

С. З 0,05% розчином натрію фториду 

Д. З 0,05% розчином хлоргексидину 

Е. З 0,01% розчином натрію фториду 

 

7. При плановому огляді у дівчинки 6 років лікар- стоматолог встановив: 
компенсована форма активності карієсу, хронічний катаральний гінгівіт, ГІ за 
Федоровим-Володкіною - 2,4 бали. Лікар провів професійну гігієну порожнини 
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рота дитини та призначив покриття зубів фтормісним лаком «Bifluorid». Скільки 
разів на рік треба проводити цю процедуру у даному випадку? 

      А. 2 

      В. 1 

      С. 3 

      Д. 4 

      Е.  6 

8. Пацієнту 4 роки. Зубна формула відповідає віку. Індекс кп=5, гігієнічний 
індекс по Федорову-Володкіної – 3. Який рідкий засіб ІГПР виберете для дитини у 
даному випадку?  

А. Ополіскувач з 0,1% р-ном натрія фторида 

В. Ополіскувач з 0,2% р-ном натрія фторида 

С. Ополіскувач  з 0,5% р-ном натрія фторида 

Д. Ополіскувач з 1% р-ном триклозана  

 

 

9. Лікар -стоматолог порекомендовав дитині 5 років зубну пасту “Жемчуг”, 
яка містить кальцію глюконат. Які властивості має дана паста?  

А. Карієспрофілактичі 
В. Протизапальні 
С. Антиплакові 
Д. Антитартарні 
Е. Відбілюючі 

 

10. Дитина 6 років на прийомі у лікаря-стоматолога з профілактичною метою. 
Лікар дає рекомендації індивідуальної гігієни порожнини рота. Навчає одному з 
методів чищення зубів, при якому щетинки щітки розташовують паралельно осі 
зуба та під час чищення виконують скачувальні рухи від ясен до коронки зуба. 
Якому з методів чищення зубів лікар навчає дитину? 

 А. Метод Рейте 

 В. Метод обертання щітки 

 С. Метод Леонарда 

 Д. Метод Басс 

          Е. Стандартний метод 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

1. Руле Ж. Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога : атлас 
по стоматологии /Жан-Франсуа Руле,Стефан Циммер [под общ. Ред. С. Б. 
Улитковского, С. Т. Пыркова]. – М.: Медпресс-информ, 2010. – С. 37-43. 
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 

1. Індивідуальна гігієна порожнини рота. Класифікація і склад засобів  для 
індивідуальної гігієни порожнини рота. 

2. Зубні щітки для дітей. 
3. Зубні пасти  для дітей. Класифікації. Склад. Індивідуальний вибір.  
4. Рідини та засоби індивідуальної гігієни порожнини рота. 
5. Методи чищення зубів. 

 

Граф логічної структури змісту теми: «Особливості гігієни порожнини рота у 
дитячому віці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна гігієна 

Медикаментозні засоби 
видалення зубних відкладень 

Професійне видалення зубних 
м`яких зубних відкладень 

Професійне видалення 
мінералізованих зубних 

відкладень (зубного каменя) 

Професійна профілактична 
обробка поверхонь зубів 

Механічні засоби видалення зубних 
відкладень 

Полірування пломб 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

Основні 

1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М.Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. 
навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О.Карпенко та ін. [за ред. проф. 
Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C. 284-314, 352-363. 

3. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління якістю. 
Вимоги / Qualitymanagementsystems. Requirements  //Чинний від 2001-10-01.- 

К.: Стандарти, 2010. – 24 с. 

4. Максимовский Ю. М. Основы профилактики стоматологических заболеваний 

/Ю. М. Максимовский, А. В. Сагина. – М.: Владос-пресс, 2009. - 206 с. 
 

Допоміжні: 

1. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В Дьякова. и 
др. – 2009. – 640 с. 

2. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. В. 
Курякина. – 2010. – 744 с. 

3. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 
терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне видання. – К.: 
МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2009. – 245 с. 

4. Терапевтическая стоматология детского возраста / под ред. Хоменко Л. А. – К. 
Книга плюс, 2013. – 816 с. 

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 
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1. Дитина 10 років на прийомі у лікаря-стоматолога з профілактичною метою. 
Лікар дає рекомендації індивідуальної гігієни порожнини рота. Навчає одному з 
методів чищення зубів, при якому під час чищення вестибулярних поверхонь 
щетинки щітки розташовують під кутом 45° до зубних поверхонь. У кожному 
сегменті спочатку виконують підмітальні рухи, потім кілька горизонтальних рухів, 
закінчують чищення сегмента коловими рухами. Якому з методів чищення зубів 
лікар навчає дитину?  

A. Стандартний метод 

B. Метод обертання щітки 

C. Метод Леонарда 

D. Метод Басс 

E. Метод Рейте 

 

 

2. Батьки 5-річної дитини скаржаться на наявність у неї каріозних порожнин. Об-

но: інтенсивність карієсу становить КПВ+кп=0+8=8, значення індексу гыгыэни за 
Федоровим-Володкіною - 2.0 бали. Слизова оболонка ясен без патологічних змін. 
Які зубні пасти доцільно рекомендувати для індивідуальної гігієни порожнини 
рота у даному випадку? 

А. Що містять сполуки кальцію 

В. Що містять антисептики 

С. Що містять рослинні добавки 

D. Що містять сольові добавки 

Е. Що містять ферменти 

 

3. Дитина 4-х років має індекс КП=11. З якою частотою вона повинна відвідувати 

лікаря-стоматолога? 

А.1 раз на місяць 

В.1 раз на 3 місяці 
С.1 раз на 6 місяців 

D.1 раз на 9 місяців 

Е. 1 раз на рік  

 

4. До лікаря-стоматолога звернулися батьки з дівчинкою 3 років з метою підбору 
зубної пасти для дитини. При об’єктивному обстеженні у дівчинки захворювань 
органів порожнини рота не виявлено. Яку зубну пасту Ви порекомендуєте? 

А. Із середнім вмістом фтору 

В. Без фтору 

С. Із низьким вмістом фтору 

D. Із вмістом ферментів 

Е. Із мінеральними солями 
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5. В результаті стоматологічного обстеження у дитини 6 років індекс гігієни склав 
2,5 балів. Який стан гігієни порожнини рота за Федоровим-Володкіною  у дитини?  

А. Незадовільний 

В. Задовільний 

С. Добрий 

D. Відмінний 

 

6. На профілактичний огляд батьки привели дитину 3 років. При огляді індекс 
„КП” поверхонь дорівнює 0, поверхні зубів вкриті зубним нальотом. Які 
рекомендації Ви повинні дати батькам дитини? 

А. Навчання гігієні порожнини рота з використанням Са-вмісних зубних паст. 
Профілактичний огляд двічі на рік. 
В. Навчання гігієні порожнини рота з використанням F-вмісних зубних паст. 
Профілактичний огляд двічі на рік. 
С. Навчання гігієні порожнини рота з використанням зубних паст, що містять 
вітаміни. Профілактичний огляд тричі на рік. 
D. Навчання гігієні порожнини рота. Проведення професійної гігієни порожнини 
рота. 

Е. Проведення професійної гігієни порожнини рота. Навчання гігієні порожнини 
рота з використанням Са-вмісних зубних паст 
 

7. При плановому огляді у школі дітей 6  років лікар-стоматолог виявила групу 
дітей з високим ризиком розвитку карієсу і застосувала з метою профілактики 
фтористі лаки з кальційвмісними препаратами. Через який проміжок часу доцільно 
використовувати ці препарати повторно? 

А. Кожні 3-6 міс 

В. 1 раз на рік 

С. 1 раз на 2 роки 

D.Кожних 1,5 року 

Е. 1 раз в 2,5 роки 

 

8. Під час профілактичного огляду у 6,5-річної дитини на горбах перших молярів 
було виявлено гладенькі плями білого кольору, що мають чіткі обриси. 
Транспарентність емалі в уражених ділянках збережено. КПВ+кп=0+5=5, значення 
індексу Green-Vermillion дорівнює 1,8 бали. Які пасти доцільно призначити для 
індивідуальної гігієни порожнини рота у даному випадку? 

А. Що містять сполуки кальцію 

В. Що містять сольові добавки 

С. Що містять антисептики 

D. Що містять ферменти 

Е. Що містять пірофосфати 
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9. Дитині 6 років призначили ополіскував з 0,2% розчином фторида натрію. 
Яка кратність та доза заходів для використання? 

А. 1 раз на день, 5мм 

В. 1 раз на день, 10мм  
С. 2 рази на день, 5мм 

Д. 1 раз на тиждень, 5мм 

Е. 1 раз у 2-3 тиждня, 5мм 

 

 

10. Дитині 4 роки. Лікар навчає батьків дитини стандартному методу чищення 
зубів. З якої ділянки необхідно починати чищення зубів у цьому випадку? 

А. Верхніх бічних зубів праворуч 

В. Нижніх бічних зубів праворуч 

С. Верхніх бічних зубів ліворуч 

Д. Нижніх бічних зубів ліворуч 

Е. Верхніх фронтальних зубів 
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ТЕМА 6: Особливості гігієни порожнини рота у дитячому віці: особливості 
гігієни порожнини рота у дитячому віці ( від 6 до 18 років) 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Профілактика стоматологічних захворювань включає комплекс 
взаємопов'язаних заходів, ведучий серед яких є гігієна порожнини рота. Для 
здійснення індивідуальної гігієни порожнини рота необхідні спеціальні засоби, 
розроблені різні методи. Вибір засобів та методів залежить від багатьох чинників, 
включаючи анатомо-фізіологічні особливості жувального апарату, вік, 
резистентність тканин зубів і пародонта. Раціональна гігієна порожнини рота з 
використанням зубної щітки й пасти може запобігти розвитку карієсу. Однак, 

повне видалення зубного нальоту – завдання вкрай складне й виконати його 
найчастіше можна тільки за допомогою лікаря, використовуючи спеціальні засоби, 
апарати та інструменти. Крім цього, сам пацієнт повинен неухильно виконувати 
призначення лікаря по індивідуальній гігієні порожнини рота.  

Загальна мета: Вміти обирати засоби індивідуальної гігієни порожнини рота 
для пацієнтів від 6 до 18 років й визначати тактику їх застосування.  

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Вміти обирати засоби 

індивідуальної гігієни порожнини 
рота для дітей від 6 до 18 років в 
залежності від клінічної ситуації. 

1. Знати класифікацію та види засобів 
індивідуальної гігієни порожнини рота у 
дітей від 6 до 18 років (кафедра 
стоматології №1). 

2. Вміти проводити  професійну 
гігієну порожнини рота з 
урахуванням віку пацієнта і стану 
його порожнини рота. 

2. Знати класифікацію та види засобів  
професійної гігієни порожнини рота у 
дітей від 6 до 18 років (кафедра 
стоматології №1). 

 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших знань-

умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Дитина 8 років перебуває на ортодонтичному лікуванні. Має множинні 
пломби на апроксимальних поверхнях зубів. Для чищення міжзубних проміжків 
лікар порекомендував користуватися йоржиками. До якої групи засобів 
індивідуальної гігієни належить обраний засіб? 

А. Зубні щітки 

В. Зубні пасти 

С. Електричні засоби 

Д. Інтердентальні засоби 
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Е. Рідкі засоби 

 

 2. Пацієнту 13 років. Скарги на кровоточивість ясен. Гігієнічний індекс за Гріном-

Вермільоном 2 бали, індекс РМА – 80%. Діагноз: загострення хронічного 
катарального гінгівіту. Якого ступеня жорсткості зубну щітку необхідно 
рекомендувати в цьому випадку? 

А. Дуже м'яку 

В. М'яку 

С. Тверду 

Д. Середньої жорсткості 
Е. - 

 

3. Пацієнту 14 років. Скарги на кровоточивість ясен. Гігієнічний індекс за 
Гріном-Вермільоном 2 бала, індекс РМА – 80%. Діагноз: загострення хронічного 
катарального гінгівіту. З яким активним компонентом необхідно рекомендувати 
зубну пасту в цьому випадку? 

А. З мікроелементами 

В. З монофторфосфатом 

С. З гліцерофосфатом кальцію 

Д. З біоактивними речовинами 

Е. З антибактеріальними агентами 

 

4. Дитина 8 років скаржиться на наявність косметичного дефекту. Об-но: у 
пришийковій ділянці на вестибулярних поверхнях фронтальних зубів верхньої 
щелепи виявлено крейдоподібні плями, що забарвлюються метиленовим синім. Які 
пасти доцільно призначити для індивідуальної гігієни ротової порожнини у даному 
випадку? 

А. З сполуками цинку 

В. З сольовими добавками 

С. З антисептиками 

D. З мінеральними добавками 

Е. З пірофосфатами 

 

5. Пацієнту 11 років. Гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною – 4 бали, 

індекс КПВ – 5, індекс РМА – 60%. Які заходи необхідно провести при 
контрольованому чищенні зубів? 

А. Визначити індекс КПВ 

В. Визначити індекс РМА 

С. Визначити гігієнічний індекс до чищення зубів 

Д. Визначити гігієнічний індекс після чищення зубів 

Е. Оцінити техніку чищення зубів 

6. Дівчина 17 років скаржиться на біль і кровоточивість ясен при чищенні зубів і 
прийомі навіть м’якої їжі. Об-но: слизова ясен набрякла, гіперемійована, 
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кровоточить при незначному дотику. Зуби вкриті помірною кількістю м’якого 
нальоту. Яку зубну пасту необхідно порадити цієй хворій? 

А. Що містить метронідазол 

В. Що містить мінеральні добавки 

С.Фторвмісную пасту 

D. Що містить протигрибкові ліки 

Е. Що містить лікувальні трави 

 

7. Під час профілактичного огляду в дівчинки 10 років виявлено: в 55, 65, 75 та 85 
– пломби, що відповідають усім вимогам, перші премоляри у стадії прорізування. 
ТЕР-тест за Окушко – 4 бали. Гігієнічний індекс за Green-Vermillion – 1 бал. Проба 
Шиллера-Писарева негативна, індекс РМА = 0. Які зубні пасти потрібні дитині для 
гігієни порожнини рота? 

А.З вмістом кальцію і фтору 

В.З вмістом фтору та ферментів 

С.З вмістом кальцію та ферментів 

D.З вмістом біодобавок та фосфатів 

Е.З вмістом цитратів та солей 

 

 

8. Дитина 13 років скаржиться на періодичну кровоточивість ясен під час чищення 
зубів протягом півроку. Об-но: слизова оболонка ясен в ділянці фронтальних зубів 
нижньої щелепи застійно гіперемійована, набрякла. Значення індексу КПВ 
дорівнює 4, рівень гігієнічного догляду за ротовою порожниною незадовільний. 
Які зубні пасти необхідно рекомендувати у даному випадку? 

А. Що містять екстракти трав 

В. Що містять цитрат цинку 

С. Що містять гліцерофосфат кальцію 

D. Що містять амінофториди 

Е. Що містять сольові добавки 

 

 

10. Дитині 11 років було проведено лікування з приводу хронічного катарального 
гінгівіту. Для профілактики рецидивів лікар навчає пацієнта такому методу гігієни 
порожнини рота, який призначений не стільки для чищення зубів, скільки для 
масажу ясен. Який з методів чищення зубів мається на увазі? 

А. Метод Чартера 

В. Метод обертання щітки 

С. Метод Леонарда 

D. Метод Басс 

Е. Стандартний метод 
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10. При плановому огляді у школі дітей 9-ти років лікар-стоматолог виявила групу 
дітей з високим ризиком розвитку карієсу і застосувала з метою профілактики 
фтористі лаки з кальційвмісними препаратами. Через який проміжок часу доцільно 
використовувати ці препарати повторно? 

А. Кожні 3-6 міс 

В. 1 раз на рік 

С. 1 раз на 2 роки 

D. Кожних 1,5 роки 

Е. 1 раз в 2,5 роки 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

1. Терапевтична стоматологія : підручник у 4 т. Фантомний курс /М.Ф. 
Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. / [За редакцією А.В. 
Борисенка]. – Т 1. – К.: Медицина, 2009. – 400 с. 

2. Терапевтическая стоматология : учебник в 4 т. Кариес. Пульпит. Периодонтит. 
Ротовой сепсис /Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко,  
А.М. Политун и др. / [За редакцией А.В. Борисенко]. – Т. 2. – К.: Медицина, 
2010. – 544 с. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 

1. Класифікація засобів індивідуальної гігієни порожнини рота. 
2. Зубні пасти. Класифікації. Склад. Індивідуальний вибір. 
3. Зубні порошки. Класифікації. Склад. Показання та протипоказання. 
4. Рідки засоби ІГПР у дітей. Класифікації. Склад. Індивідуальний вибір. 
5. Жувальні гумки. Класифікації. Склад. Індивідуальний вибір. 
6. Методи чищення зубів. 
7. Контрольоване чищення зубів. 
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Тактичний алгоритм "Вибір зубних щіток" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубні щітки 

Гігієнічні 

    Однорівнева щетина 

Прямі: 

Oral-B Plus 

 Colgate Classic 

 Anti-Plaque 1 Leader 

Price 

 Dr. Jones 

Grand Bridge 

Double Action 

Oral-B-Art and Sport 
Кутові 
правоповоротні 
- Oral-В Angular 

- Aquafresh Flex 

- Aquafresh Flex Direct 

-Blendax 

- Ultra Flex 

-Wisdom Sure Grip 

- Elgidinum classic 1 

Jordan Classic 

Профілактичні 

Сложної структури 

Прості 

2-рівнева 

щетина 

Omnibrush 

 Colgate Total 

 Blen-a-dent 

 Ultra-groover 

 Wisdom-Contour 

 Colgate Total Design 

Aquafresh Flex 

Interdental 

Однорівнева 
твистерна щітка 

- Colgate Phis Twister 

Кутові 
лівоповоротні 
- Colgate 

- Dimond 

- Signal 

- Benefit 

Сенсантив 

3-рівнева 

щетина 

- Trisa flex Activ 

- Rama Star Flex 

багаторівнева 

щетина  

- Oral-В Advatage  

- Acorn Dynamyc  

tip  

- Jordan Active tip  

1 Colgate Zig-Zag 

Багаторівнева мікро 
текстура або 
твистерна щітка 

- Oral-В Advantage 
Microtext ured 

Bristles 

Спеціальні 

Ортопедичні 
- Oral-Otto -

Jordan 

-Gum Butler 

Багаторівнева 

- Oral-В Taft 

- Lie Prof 

- Jordan 

- Inter Brash   

-Dentatirum 

 Oral-В sulcus 

сенситив 

- Oral-В 

Sensitive 

-Elgydium 

Clinic 
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Граф логічної структури : «Особливості гігієни порожнини рота у дитячому 
віці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здорова ротова порожнина дитини 

Правильний 
вибір зубної 

щітки та пасти 

Уживання вітамінів 
С,А,групи В 

Уживання препаратів з 
вмістом F,Ca та 
мікроелементів. 

Раціональне 
харчування 

Зміцнення 
соматичного 

здоров`я дитини 

Своєчасне лікування 
хвороб внутрішніх 
органів та систем 

Контроль батьків за 
правильністю виконання 
гігієни порожнини рота 
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Тактичний алгоритм:  «Вибір интердентальних засобів гігіени» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

Основні 

1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, Ю.М.Батуринський – 

Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих мед. 
навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О.Карпенко та ін. [за ред. проф. 
Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C.284-314, 352-363. 

Інтердентальні засоби індивідуальної гігієни 

ентальні засоби індивідуальної гігієни

Гігієнічні  

(цивілізовані) 

 

Флосси 

- Oral-B Dental 

Floss mint waxed 

- Oral-B Dental 

Floss mint  

- Oral-B Floss 

waxed 

- Oral-B Floss 

unwaxed 

- Johnson&Johnson 

Флоссети 

- Oral-B Flosset 

- Sweet Breth 

Original Plackers 

Dental Flossers 

 

Електричні флоси 

- New Braun Oral-B 

Interclan™ Interdental 

Plaque Remover 

Профілактичні 

Флоси та стрічки 

- Oral-B Dental Floss 

waxed with fluoride 

- Oral-B Dental Tape 

mint fluoride 

- Oral-B Dental Tape 

mint waxed with 

fluoride 

- Pallada proper 

waxed Dental Floss 

with Propolis 

- Gaba Elmex Floss 

 

Складноструктурні 

Прості 

Комбіновані 
Йоршики 

- Oral-B Interdental Kit 

- Oral-B Interdental 

Refills Tapered 

- Oral-B Interdental 

Refills Cyindrical 

- Oral-B Interdental 

Refills Soft 

- Jordan Interdental 

- Plave Pocket 

Tubebrush 

 

Комплексні 

- Oral-B Superfloss 

- Oral-B Ultrafloss 

Стимулятори 

- Oral-B Stimulator 
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3. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління якістю. 
Вимоги / Qualitymanagementsystems. Requirements  //Чинний від 2001-10-01.- 

К.: Стандарти, 2010. – 24 с. 

4. Профилактика стоматологических заболеваний /под ред. проф. Л. Ф. 
Каськовой. - Х.: Факт, 2011. - 392 с. 

 

5. Максимовский Ю. М. Основы профилактики стоматологических заболеваний / 

Ю. М. Максимовский, А. В. Сагина. – М.: Владос-пресс, 2009. - 206 с. 
 

Допоміжні: 

1. Терапевтическая стоматология детского возраста /под ред. Хоменко Л. А. – 

К. Книга плюс, 2013. - 816 с. 

 
 

2. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 
терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне видання. – 

К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 2009. – 245с. 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми та 
ознайомтесь з діагностичним алгоритмом 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1. До лікаря-стоматолога звернувся хлопчик 13 років зі скаргами на 
неприємний запах із рота та кровоточивість ясен під час вживання твердої їжі і 
чищення зубів. Після ретельного обстеження був встановлений діагноз: хронічний 
катаральний гінгівіт. Який метод чищення зубів Ви порекомендуєте пацієнту як 
додатковий терапевтичний захід?   

А. Метод Чартера 

В. Метод Фонеса 

С. Метод Рейте 

Д. Метод Сміта-Белла 

Е. Метод Басс 

 

2. Дівчині 14 років. Скарги: на кровоточивість ясен і їх розростання. 
Гігієнічний індекс за Гріном-Вермільоном – 2 бали, РМА – 2 бали, КПВ – 5. 

Діагноз: загострення хронічного гіпертрофічного гінгівіту, легкий ступінь 
важкості. Виберіть інтердентальний засіб у цьому випадку? 

А. Флосси 

В. Суперфлосси 

С. Зубочистки 
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Д. Іригатори 

Е. Флоссети 

 

3. Дитина 9 років протягом останнього тижня скаржиться на біль і кровоточивість 
ясен при чищенні зубів і вживанні їжі. Об-но: слизова оболонка ясен у фронтальній 
ділянці щелеп набрякла, інтенсивно гіперемійована, легко кровоточить при 

інструментальному дослідженні. КПВ=4. Стан гігієни ротової порожнини 
незадовільний. Зубну щітку якої жорсткості слід рекомендувати для індивідуальної 
гігієни порожнини рота у даному випадку? 

А. Середньої 
В. М’якої 
С. Жорсткої 
Д. Дуже м’якої 
Е. - 

 

4. Під час профілактичного огляду у дитини 10 років було виявлено низьку 
інтенсивність карієсу, КПВ=3. З метою екзогенної профілактики карієсу було 
проведено флюоризацію гладеньких поверхонь і герметизацію фісур премолярів і 
других постійних молярів. Скільки разів на рік необхідно проводити заходи з 
екзогенної профілактики карієсу при низький його інтенсивності? 

А. 3 

В. 1  

С. 2 

Д. 4  

Е. 5  
 

 5. Пацієнт 15 років скаржиться на кровоточивість ясен під час чищення зубів, 
швидке утворення зубного нальоту. При огляді: ясеневі сосочки і маргінальна 
ділянка ясен набряклі, гіперемійовані, кровоточать при дотику. Гігієнічний індекс 
за Федоровим-Володкіною 3,3 бали. Яку пасту Ви порадите хворому для чищення 
зубів? 

А. Що містить мінералізуючи добавки 

В. Що містить протеолітичні ферменти 

С. Що містить рослинні добавки 

Д. Фторвмісну 

Е. Гелеву 

 

6. Дитина 10 років скаржиться на періодичну кровоточивість ясен під час чищення 
зубів протягом півроку. Об-но: слизова оболонка ясен в ділянці фронтальних зубів 
нижньої щелепи застійно гіперемійована, набрякла. Значення індексу КПВ 
дорівнює 5, рівень гігієнічного догляду за ротовою порожниною незадовільний. 
Які зубні пасти необхідно рекомендувати у даному випадку? 

А. Що містять екстракти трав 
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В. Що містять цитрат цинку 

С. Що містять гліцерофосфат кальцію 

Д. Що містять амінофториди 

Е. Що містять сольові добавки 

 

7. Батьки дитини 6 років звернулись до лікаря-стоматолога дитячого з метою 
профілактичного огляду. Після проведеного обстеження лікар дав рекомендації 
відносно індивідуальної гігієни порожнини рота. Які засоби гігієни порожнини 
рота лікар повинен рекомендувати для цієї дитини? 

А.Спеціальну зубну щітку,гелеву пасту без фтору  
В.Дитячу зубну щітку,зубну пасту без фтору,ротові ополіскувачі без спирту 

С.Дитячу зубну щітку,гелеву зубну пасту,інтердентальні засоби гігієни 

Д.Дитячу та підліткову зубну щітку, зубну пасту зі звичайним вмістом фтору, 

інтердентальні засоби гігієни, ротові ополіскувачі без спирту 

Е.Дитячу зубну щітку, зубну пасту з низьким вмістом фтору,спіртові ротові 
ополіскувачі. 
 

 

8.Батьки хлопчика 8 років звернулись до лікаря стоматолога. Дитина скаржиться на 
сухість у роті. Після їжі завжди довго жує жувальну гумку. Після проведеного 
обстеження лікар встановив формування косого прикусу,множинний карієс. Які 
рекомендації повинен дати лікар із приводу жувальної гумки? 

 

А. Жувати гумку після іжі протягом 5 хвилин 

В. Жувати гумку 20 хвилин 3 рази на добу 

С. Жувати гумку 10 хвилин зранку на порожній шлунок 

Д. Не жувати гумку 

Е. Жувати гумку коли завгодно   
 

 

 

9.  Під час диспансерного огляду у хворого 11 років виявлено початковий карієс 11, 
21 зубів. Яку зубну пасту слід рекомендувати пацієнту для щоденного 
застосування? 

А. З амінофторидом 

В. З триклозаном 

С. З прополісом 

D. З хлоргексидином 

Е. З кальцієм 

  

10.  У дитини 12 років під час профілактичного обстеження ротової порожнини 
виявлено зубний камінь в пришийкових ділянках фронтальних зубів нижньої 
щелепи. Який з методів є оптимальним для усунення даного зубного відкладення? 

А. Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубною пастою 

В. Полоскання ротової порожнини зубним еліксіром 
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С. Індивідуальна гігієна ротової порожнини зубним порошком 

D. Професійна гігієна ротової порожнини 

Е. Вживання твердої їжі 
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ТЕМА 7. Дефекти розвитку та некаріозні ураження зубів (до прорізування) 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 

Некаріозні ураження твердих тканин зуба у дітей у кількісному відношенні є 
не дуже значною, проте різноманітною за клінічними проявами і походженням 
групою хвороб. Більшість із них вивчені не досить достатньо, що ускладнює їх 
лікування та профілактику. У практичній діяльності дитячого стоматолога 
найчастіше спостерігаються некаріозні ураження, що виникають у період 
фолікулярного розвитку зуба – гіпоплазія, гіперплазія, флюороз і спадкові 
ураження (дисплазія Капдепона, недосконалий амело- і дентиногенез та інш.). 
Вони  найчастіше виникають як наслідок системної спадкової патології в  організмі 
дитини, можуть бути зумовлені впливом навколишніх чинників. 
 Загальна мета: вміти  діагностувати і лікувати некаріозні ураженнях зубів, 

що виникають до прорізування. 

 Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень зубів на підставі 
даних скарг, анамнезу, об’єктивного 
дослідження. Поставити попередній 
діагноз.  

1. Збирати й оцінювати скарги й анамнез, 
проводити об’єктивне обстеження дітей з 
некаріозними ураженнями зубів, що 
виникають до їх прорізування (кафедра 
стоматології №1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність методів дослідження у дітей 

з некаріозними ураженнями зубів, що 
виникають до їх прорізування (кафедра 
стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних уражень 
зубів з іншою патологією твердих 
тканин у дітей. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати  синдроми некаріозних 
уражень зубів у дітей (кафедра 
стоматології №1). 

4. Обгрунтувати і скласти план 
лікування дитини з некаріозною 
патологією твердих тканин зубів, що 
виникає до їх прорізування. 

4. Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і симптоматичної 
терапії у дітей з некаріозними ураженнями 
зубів, що виникають до їх прорізування 
(кафедра стоматології №1). 

 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань 
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ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Пацієнт 16-ти років скаржиться на косметичні дефекти у вигляді білих плям в 
області верхніх фронтальних зубів, які з’явилися давно і  з часом не змінювались. 
Об’єктивно: білі плями по ріжучому краю та на вестибулярних поверхнях 11, 12, 

21, 22 зубів, а також на вестибулярних та жувальних поверхнях 16, 26, 36, 46 зубів. 

Під час зондування поверхня плям гладенька, безболісна, реакція на холод 
відсутня. Плями не зафарбовуються 2% розчином метиленового синього. Який 
діагноз найбільш вірогідний? 

 А. Системна гіпоплазія емалі 
 В. Місцева гіпоплазія емалі 
 С. Гострий початковий карієс 

 Д. Флюороз, плямиста форма 

 Е. Ерозія емалі 
 

 2. Пацієнт 12 років скаржиться на естетичний дефект 11 зуба. Анамнез: зуб 
прорізався з плямою, в 4 роки пацієнт впав та вколотив тимчасовий зуб в щелепу, 
51 зуб  було видалено. Пацієнт під час чищення зубів виконує лише горизонтальні 
рухи. Об`єктивно: в  ділянці екватора на вестибулярній поверхні 11 зуба  
визначається пляма коричневого кольору, гладка, безболісна. Попередній діагноз: 
місцева гіпоплазія емалі. Які дані  скарг та анамнезу свідчать про місцеву 
гіпоплазію емалі у даному випадку ? 

А. Пляма в ділянці екватора зуба 

В. Жовтий  колір плями 

С. Прорізування зуба з плямою 

Д. Раннє видалення тимчасового зуба 

Е. Горизонтальні рухи під час чищення зубів 

 

3. Пацієнтка 11 років скаржиться на плями на постійних зубах. Зуби прорізалися 
вже з плямами. Об´єктивно: на горбках перших постійних молярів та по ріжучому 
краю перших різців визначаються симетричні плями жовтого кольору з чіткими 
контурами. Емаль щільна, блискуча, безболісна. Інтенсивність карієсу КПУз=8, 

гігієнічний індекс за Гріном-Вермільоном – 2 бали. В перших постійних молярах 
на жувальних поверхнях пломби та каріозні порожнини. Попередній діагноз: 
системна гіпоплазія емалі, ускладнена карієсом. Які дані об`єктивного  обстеження, 

перш за все, свідчать про системну гіпоплазію емалі у данному випадку? 

А. Симетричність ураження постійних зубів 

В. Висока інтенсивність карієсу зубів 

С. Поганий гігієнічний стан порожнини рота 

Д. Плями жовтого кольору з чіткими контурами 

Е. Емаль в ділянці плям щільна, блискуча, безболісна 
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4. Пацієнту 15 років. Скарги: на естетичний недолік. Пацієнт мешкає в 
місцевості з вмістом фтору в питній воді 2,8 мг/л. Об´єктивно: на всіх  поверхнях 
зубів емаль має матовий відтінок, на цьому тлі визначаються пігментовані плями та 
крапки. Спостерігається патологічне стирання емалі з оголенням пігментованого, 
темно-коричневого дентину. Попередній діагноз: флюороз зубів, крейдоподібна-

крапчаста форма. Який провідний синдром у даному випадку? 

 

А. Пігментовані плями, наявність крапок 

В. Патологічне стирання емалі 
С. Крейдоподібний колір емалі 
Д. Локалізація плям на всіх поверхнях 

Е. Ураження всіх зубів 

  

 5. Пацієнт 18 років скаржиться на плями на постійних зубах. Зуби 
прорізалися вже з плямами. Об´єктивно: на горбках перших постійних молярів та 
по ріжучому краю перших та других різців визначаються симетричні плями жовто-

коричневого кольору з чіткими контурами. Емаль щільна, блискуча, безболісна. 
Інтенсивність карієсу КПУз=8, гігієнічний індекс за Гріном-Вермільоном – 2 бали. 
Який попередній діагноз? 

А. Місцева гіпоплазія емалі 
В. Системна гіпоплазія емалі 
С. Ерозія емалі 
Д. Флюороз емалі 
Е. Хронічний початковий карієс 

 

6. Пацієнту 14 років. Скарги: на прорізування зубів з плямами. Пацієнт 
мешкає в місцевості з вмістом фтору в питній воді 1,9 мг/л. Об´єктивно: на різцях 
по всіх вестибулярних поверхнях визначаються крейдоподібні плями, контури 
нечіткі, поступово переходять у звичайну емаль, емаль гладенька. Інтенсивність 
карієсу КПУз=6, гігієнічний індекс за Федоровим-Володкіною – 0,8 бали.  Яка 
тактика лікування у даному випадку? 

А. Загальне застосування препаратів кальцію 

В. Загальне застосування препаратів фтору 

С. Електрофорез 10% розчину глюконату кальцію 

Д. Електрофорез 1% розчину натрію фториду 

Е. Навчання індивідуальній гігієні порожнини рота 

 

 

7. У дитини 10 років, яка мешкає в місцевості з вмістом фтора в питній воді  1,7 

мг/л, на емалі фронтальних зубів визначаються крейдоподібні плями. Білий колір 
плям становиться менш яскравим від периферії і непомітно переходить до емалі 
звичайного кольору. Який попередній діагноз?   

А. Гострий початковий карієс 
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В. Місцева гіпоплазія емалі 
С. Системна гіпоплазія емалі 
Д. Флюороз, штрихова форма 

Е. Флюороз, плямиста  форма 

 

8. У дитини 14 років зуби прорізались  своєчасно, мають маленькі розміри, між 
зубами треми, діастеми. Емаль зубів жовта, гладенька, блискуча. Рентгенологічне  
дослідження: корені зубів та пульпарні камери звичайної будови. Який попередній 
діагноз? 

А. Системна гіпоплазія емалі 
В. Флюороз зубів 

С.Недосконалий амелогенез 

Д. Недосканалий дентиногенез 

Е. Токсичне порушення розвитку зубів 

 

9. У дитини 14 років вражені всі поверхні зубів. Виявляються білі, блискучі та 
матові плями, відзначаються ділянки пігментації світло-коричневого кольору.   В 
деяких ділянках на вестибулярних поверхнях  фронтальних зубів визначаються 
невеликі округлої форми дефекти в межах емалі.  Який попередній діагноз? 

А. Множинний гострий початковий карієс 

В. Місцева гіпоплазія емалі, чашеподібна форма 

С. Системна гіпоплазія емалі, деструктивна форма 

Д. Флюороз, крейдоподібно-крапчаста форма 

Е. Флюороз, плямиста форма 

 

10. У дитини 8 років діагностовано системну гіпоплазію емалі. Дефекти 
емалі розташовуються на горбах перших постійних молярів. В якому віці  діє 

етіологічний фактор? 

А. В  перші 1-3 місяці життя 

В. В 3-6 місяці життя 

С. В 6-8 місяці життя 

Д. В 8-9 місяці життя 

5. В 9-12 місяці життя 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

 

1. Терапевтична стоматологія : підручник у 4 т. Фантомний курс / М.Ф. 
Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. / [За редакцією А.В. 
Борисенка]. – Т 1. – К.: Медицина, 2009. – С. 24-64. 
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 
1. Класифікація хвороб зубів некаріозного походження у дітей.  
2. Особливості скарг та анамнезу при некаріозних ураженнях. 

3. Основні синдроми, додаткове обстеження, диференційна діагностика 
некаріозних уражень зубів до прорізування. 

4. Тактика лікування некаріозних уражень зубів до прорізування. 
5. Профілактика некаріозних уражень зубів до прорізування. 
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Граф логічної структури змісту теми: «Некаріозні ураження зубів (до 
прорізування)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцеве 
лікування 
зводиться до 
втирання 75% 
пасти фториду 
натрію в 
поверхню зубів 
або покриття 
спеціальним 
фторовмісним 
лаком, що 
стимулює 
ремінералізацію 
емалі. 

Лікуванню 
підлягають 
тільки 
пришийкові 
емалеві краплі 
- їх 
зішліфовують, 
полірують  
ділянку 
тканини і 
призначають 
щоденні 
аплікації 
фторовмісною 
зубною пастою 
протягом 7-10 

днів. 

Іноді дефекти 
емалі 
зішліфовують, 

іноді 
пломбуються 
композитним 
фотополімером. 
Велике 
значення в 
попередженні 
флюорозу 
набувають 
профілактичні 
заходи, 
спрямовані на 
виключення 
негативних 
впливів як 
зовнішнього 
(надлишок 
фтору), так і 
внутрішнього 
середовища 
(порушення 
обміну 
речовин) 

Для запобігання 
розвитку 
"тетрациклінових" 
зубів слід 
пам'ятати, що 
антибіотики 
групи 
тетрацикліну 
категорично 
протипоказані 
вагітним, жінкам, 
що годуют 
груддю, та дітям 
віком до 8 років. 

спадкового 
порушення 
будови емалі 
полягає в 
покритті зубів 
коронками з 
різного 
матеріалу 
(парцелян, 

метал), вибір 
якого в 
основному 
визначається 
груповою 
приналежністю 

зуба. При 
спадковому 
порушенні 
будови дентину 
після втрати 
окремих зубів 
рекомендуються 
тільки знімні 
протези. 

гіпоплазія 
емалі; 

гіперплазія 
емалі; 

ендемічний 
флюороз 
зубів; 

аномалії 
розвитку і 
прорізування 

зубів, зміни їх 
кольору; 

Спадкові 
порушення 

розвитку зубів 

Некаріозні ураження зубів (до 
прорізування) 

 

Лікування 
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Граф логічної структури теми: 

«ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕКАРІОЗНИХ УРАЖЕНЬ ЗУБІВ» 

 
Гіпоплазія 

Дані об’єктивного  Анамнез Скарги 

- на кількісні та якісні 
порушення в зубах, що 
формуються в тіж самі 
терміни (системна 
гіпоплазія); 

- в декількох зубах, що 
розташовані поряд 

(вогнищева гіпоплазія); 
- в 1-2 зубах (місцева). 

Загальні фактори (системна): 
ускладнений антенатальний період, 
важкі пологи, загальні захворювання 

(диспепсії, рахіт, ураження ЦНС, 
прийом лікарських препаратів та ін.) в 
період внутршньоутробного і 
внутрішньощелепного розвитку зубів. 
Місцеві фактори: періодонтити або 
механічна травма тимчасових зубів 
(місцева гіпоплазія), остеомієліт 

щелеп, променева терапія (вогнищева). 

Плями, ерозії, борозни, 
дефекти, аплазія емалі; при 
системній гіпоплазії 
ураження симетричні. 

 

Диференційна діагностика по алгоритму 

Лікувальна тактика 

 

Загальне лікування:  

препарати Ca, P та ін., макро- і мікроелементів, 
вітамінів, імуномодуляторів  

Попередній діагноз 

Місцеве лікування:  

ремінералізуюча терапія, пломбування 
склоіономерами, компомерами, композитами, 

використання вінірів та коронок 

Вітальне 
фарбування 

Електроопір Стома-

тоскопія 

Волоконна 
оптика 

Транслю-

мінес-

ценція 

Місцева 
гіпоплазія 

Дані  

Рентгено-

логічне 
досліджен
ня зуба 

Вогнищева 
гіпоплазія 

Системна 
гіпоплазія 
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Граф логічної структури теми:  

«ХВОРОБИ ЗУБІВ НЕКАРІОЗНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ»

Ураження зубів, що виникають до їх 
прорізування 

Ураження зубів, що виникають 
після їх прорізування 

Гіпоплазія емалі 

Ендемічний флюороз 

Аномалії розвитку і 
прорізування зубів, зміна їх 
кольору 

Спадкоємні порушення розвитку 
зубів 

Пігментація зубів і нальоти 

Стирання твердих тканин 

Клиноподібний дефект 

Ерозія зубів 

Травма зубів 

Гіперестезія зубів 

Ендемічний флюороз 

Етіологія Патогенез Клінічні форми 

штрихова 

плямиста 

крейдоподібно-

крапчаста 

ерозивна 

деструктивна 

Надлишковий вміст 
фтору у питній воді 

Токсична дія фтору 
на амелобласти 

ЛІКУВАННЯ 

косметичні 
заходи 

Ортопедичні 
втручання 

ПРОФІЛАКТИКА 

Суспільні заходи Індивідуальні методи 

заміна вододжерела 

змішання вод 2 або 3 джерел 

фільтрування води крізь 
кісткове борошно 

природне вигодовування 

вітаміни В1, С 

короткочасні зміни 
джерела (дачі, табори 
відпочинку) 
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

Основні 

1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М. Косенко, 
Ю.М.Батуринський – Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих 
мед. навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О.Карпенко та ін. [за ред. 
проф. Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C. 284-314, 352-363. 

3. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління 
якістю. Вимоги / Qualitymanagementsystems. Requirements  //Чинний від 
2001-10-01.- К.: Стандарти, 2010. – 24 с. 

 

Допоміжні: 

1. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В 
Дьякова. и др. – 2009. – 640 с. 

2. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. В. 
Курякина. – 2010. – 744 с. 

3. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 
терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне 
видання. – К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 
2009. – 245с. 

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми та 
ознайомтесь з діагностичним алгоритмом 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 

1. Пацієнтка 15-ти років скаржиться на косметичний недолік 24 зуба з 
моменту його прорізування. Об’єктивно: в 24 зубі емаль частково відсутня, 
дентин зафарбований в жовтий колір. В дитинстві 64 зуб був неодноразово 
лікований, але спостерігалися постійні загострення, набряки, виникала 
нориця на яснах. В 9 років його видалили. Який діагноз найбільш вірогідний? 

А. Системна гіпоплазія емалі 
В. Флюороз 

С. Місцева гіпоплазія емалі 
Д. Хронічний початковий карієс 
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Е. Аплазія емалі 
  

2. Дитині 8 років. Скарги на прорізування зубів з плямами. Дитина мешкає в 
місцевості з вмістом фтору в питній воді 2,0 мг/л. У батьків дитини подібне 
ураження зубів. Дитина народилася від першої вагітності, яка була 
ускладнена гестозом І половини. У віці 1 рік дитина хворіла на пневмонію та 
приймала антибіотики. Об´єктивно: на різцях та перших постійних молярах 
по всій поверхні визначаються крейдоподібні плями. Попередній діагноз: 
флюороз постійних зубів, плямиста форма. Які дані скарг та анамнезу 
свідчать про наявність флюорозу зубів у даному випадку? 

А. Високий вміст фтору у питній воді 
В. Наявність плям на зубах у батьків 

С. Пневмонію на першому році життя 

Д. Прийом антибіотиків 

Е. Ускладнення вагітності гестозом 

  

3. Батьки дитини 6,5 років скаржаться на плями на постійних зубах. Зуби 
прорізалися вже з плямами. Об´єктивно: на горбках перших постійних 
молярів та по ріжучому краю перших різців визначаються симетричні плями 
жовтого кольору з чіткими контурами. Емаль щільна, блискуча, безболісна. 
Інтенсивність карієсу кпз+КПУз=5, гігієнічний індекс за Гріном-Вермільоном 
– 2,5 бали. Попередній діагноз: системна гіпоплазія емалі. Які дані 
об`єктивного  обстеження, перш за все, свідчать про системну гіпоплазію 
емалі? 

А. Симетричність ураження постійних зубів 

В. Висока інтенсивність карієсу зубів 

С. Поганий гігієнічний стан порожнини рота 

Д. Плями жовтого кольору з чіткими контурами 

Е. Емаль в ділянці плям щільна, блискуча, безболісна 

  

4. Дитині 8 років. Скарги на прорізування зубів з плямами. Дитина мешкає в 
місцевості з вмістом фтору в питній воді 2,0 мг/л. У батьків дитини подібне 
ураження зубів. Об´єктивно: на різцях по всій вестибулярній поверхні 
визначаються крейдоподібні плями, контури нечіткі, поступово переходять у 
звичайну гладеньку емаль. Попередній діагноз: флюороз постійних зубів, 
плямиста форма. Який провідний синдром у даному випадку? 

А. Симетричність ураження постійних зубів 

В. Видсутність чітких контурів плям 

С. Крейдоподібний колір плям 

Д. Локалізація плям на вестибулярних поверхнях 

Е. Емаль щільна, гладенька 
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5. Пацієнт 8 років скаржиться на плями на постійних зубах. Зуби прорізалися 
вже з плямами. Об´єктивно: на горбках перших постійних молярів та по 
ріжучому краю перших та других різців визначаються симетричні плями 
жовтого кольору з чіткими контурами. Емаль щільна, блискуча, безболісна. 
Інтенсивність карієсу кпз+КПУз=4, гігієнічний індекс за Гріном-Вермільоном 
– 2 бали. Який попередній діагноз у даному випадку? 

А. Місцева гіпоплазія емалі 
В. Системна гіпоплазія емалі 
С. Ерозія емалі 
Д. Флюороз емалі 
Е. Хронічний початковий карієс 

  

6. Дитині 9 років. Звернувся до лікаря-стоматолога з метою санації. Дитина 
мешкає в місцевості з вмістом фтору в питній воді 1,2 мг/л. Об´єктивно: на 
різцях по всій вестибулярній поверхні визначаються симетричні 
крейдоподібні плями, контури нечіткі, поступово переходять у звичайну 
емаль, емаль гладка. Інтенсивність карієсу кпз+КПУз=2, гігієнічний індекс за 
Гріном-Вермільоном – 1,8 бали.  Яка тактика лікування у даному випадку? 

А. Загальне застосування препаратів кальцію 

В. Препарування та пломбування дефектів  

С. Електрофорез 10% розчину глюконату кальцію 

Д. Втручання не потребує 

Е. Навчання індивідуальній гігієні порожнини рота 

 

7. У дитини 14 років скарги на наявність множинних плям коричневого 
кольору на зубах верхньої та нижньої щелеп. Народилася та до 10 років 
проживала в місцевості  з вмістом фтору у питній воді  1,8 мг/л.  Які заходи 
попередили б розвиток патології твердих тканин зубів? 

А. Гігієнічний догляд за порожниною рота 

В. Прийом всередину препаратів фтора 

С. Прийом всередину препаратів кальцію та фосфору 

Д. Введення у раціон морських продуктів 

Е. Своєчасна санація порожнини рота 

 

8. У  дитини 13 років під час профілактичного огляду в пришийковій ділянці  
11,12, 21, 22, 31, 41 зубів виявлено крейдоподібні плями з нечіткими межами, 

чутливі при зондуванні.  Гігієничний індекс за Грином-Вермильоном 2,5 

бали. Який найбільш вірогідний діагноз? 

А. Системна гіпоплазія емалі 
В. Незавершений амелогенез 

С. Ерозія емалі 
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Д. Некроз емалі 
Е. Гострий початковий карієс 

 

9 . У дитини 10 років під час профілактичного огляду на вестибулярних 
поверхнях 11,12 зубів в пришийковій ділянці виявлено плями  білого кольору 
з нерівними краями, поверхня гладенька, забарвлюється барвником. Який 
найбільш вірогідний діагноз? 

А. Місцева гіпоплазія емалі 
В. Ерозія емалі 
С. Зуби Гетчинсона 

Д. Флюороз зубів 

Е. Вогнищева демінерализація емалі 
 

10. У дитини 4 років зубна формула відповідає віку. Зуби прорізались 
своєчасно, мають водянисто-сірий колір. Визначається патологічна стертість 

оклюзійних поверхонь зубів. Який попередній діагноз? 

А. Вогнищева гіпоплазія зубів 

В. Системна гіпоплазія зубів 

С. Флюороз зубів 

Д. Зуби Пфлюгера 

Е. Синдром Стейнтона-Капдепона 
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ТЕМА 8: Дефекти розвитку та некаріозні ураження зубів (після 
прорізування) 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 Некаріозні ураження твердих тканин зубів у дітей в кількісном відношенні 
являють собою незначну, однак різноманітну по клінічним проявам та 
походженню групу захворювань. Більшість з них вивчено недостатньо, що 
затрудняє їх лікування  і особливо профілактику. 
Залежно від терміну виникнення некаріозні ураження твердих тканин зуба 
поділяють на дві групи (М. І. Грошиков, 1985): 1-ша — такі, то виникають у 
період фолікулярного розвитку зуба — гіпопла¬зія, гіперплазія, флюороз і 
спадкові ураження (дисплазія Капдепона, недосконалий амело- і дентиногенез, 
мармурова хвороба та ін.); 
2-га - ураження, що виникають після прорізування зуба, — патоло¬гічне 
стирання зубів, клиноподібні дефекти, некроз, ерозія твердих тканин, 
гіперестезія зубів, травма. 

Загальна мета: вміти  діагностувати і лікувати некаріозні ураженнях зубів, що 
виникають після їх прорізування. 

 Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 
Вміти: 

1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень зубів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз.  

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження дітей з некаріозними 
ураженнями зубів, що виникають після 
їх прорізування (кафедра стоматології 
№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність методів дослідження у 
дітей з некаріозними ураженнями зубів, 
що виникають після їх прорізування 
(кафедра стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику некаріозних уражень 
зубів з іншою патологією твердих 
тканин у дітей. Сформулювати 
остаточний діагноз. 

3. Розпізнавати  синдроми некаріозних 
уражень зубів у дітей (кафедра 
стоматології №1). 

4. Обгрунтувати і скласти план 
лікування дитини з некаріозною 
патологією твердих тканин зубів, 
що виникає після їх прорізування. 

4. Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і симптоматичної 
терапії у дітей з некаріозними 
ураженнями зубів, що виникають після 
їх прорізування (кафедра стоматології 
№1). 
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Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Батьки дівчинки 4 років звернулись до лікаря стоматолога з метою 
планового огляду. Об’єктивно на різцях та іклах верхньої та нижньої щелепи 
спостерігається зелено-чорний наліт,який дуже щільно фіксований на емалі 
та знімається на превелику силу. Яке не каріозне ураження зубів 
спостерігається у дитини? 

А.Гіпоплазія емалі 
В.Флюороз емалі 
С.Наліт Пристлі 
Д.Зубна бляшка 

Е.Клиноподібний дефект емалі  
 

2. Батьки хлопчика 10 років звернулись до лікаря стоматолога. Дитина 
скаржиться на біль у зубі верхньої щелепи,що підсилюється при дотику на 
нього,рухливість і зсув його стосовно сусідніх зубів. Хлопчик отримав 
травму під час гри з друзями 2 години тому. Об’єктивно спостерігається зсув 
11 зуба в піднебінну сторону,зуб не утратив свого зв’язку з лункою. Слизова 
оболонка ясен не пошкоджена. На рентгенограмі корінь 11 зуба укорочений 
через його похиле положення,розширення периодонтальної щілини 
кореня.Встановіть попередній діaгноз.   
А. Неповний вивих 11 зуба 

В. Вколочений вивих 11 зуба.   

С. Перелом кореня 11 зуба.   

Д. Відлом коронки 11 зуба 

Е. Повний вивих 11 зуба.   

 

3. Батьки хлопчика 11 років звернулись до лікаря стоматолога. Дитина 
скаржиться на мимовільні болі  у зубі верхньої щелепи,що різко  
підсилюються при впливі будь-якого подразника.  Хлопчик отримав травму 
під час гри з друзями 2 години тому. Об’єктивно спостерігається відлом 
дистальної частини коронки 21 зуба. На місті цієї частини видна ділянка 
оголеної пульаи.шо кровоточить. Зондування,перкусія болісні.Встановіть 
попередній діaгноз.   
А. Перелом коронки 21 зуба без розкриття пульпи 

В. Перелом кореня 21 зуба 

С. Перелом коронки 21 зуба з розкриттям пульпи 

Д. Неповний вивих 21 зуба 

Е. Повний вивих 21 зуба 
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4. . Батьки хлопчика 11 років звернулись до лікаря стоматолога. Дитина 
скаржиться на мимовільні болі  у зубі верхньої щелепи, що різко  
підсилюються при впливі будь-якого подразника.  Хлопчик отримав травму 
під час гри з друзями 2 доби тому. Об’єктивно спостерігається відлом 
дистальної частини коронки 21 зуба. На місті цієї частини видна ділянка 
оголеної пульпи. При зондуванні різка біль та кровоточивість.Перкусія 
болісна. На рентгенограмі патологічних змін не має. Яка лікувальна тактика? 

А. Депульпіровати зуб, запломбувати канал та відновити дефект зуба 

В. Оставити зуб відкритим, назначити содові полосканняфізіотерапевтичне 
лікування 

С. Видалити зуб 

Д. Препарування полості зуба, накладання кальцієвмісної пасти на 2 тижні 
під тимчасову пломбу 

Е.  Назначити фізіотерапевтичне лікування 

 

5.Дитина 8,5 років,практично здоровий,скаржиться на біль у передньому зубі 
на верхньої щелепі зліва в результаті його травматичного пошкодження 3 
години тому. Об’єктивно:коронкова частина 21 зубу відсутня 
наполовину,пульпа значно відкрита, набрякла,різко боляча при зондуванні. 
Перкусія 21 зуба болісна. Яка лікувальна тактика у даному випадку? 

А. Девітальна ампутація 

В. Вітальна екстирпація 

С. Вітальна ампутація 

Д. Девітальна екстирпація 

Е. Біологічний метод 

 

6.  При профілактичному огляді дівчинки 10 років на зубах виявлено 
масивний зубний наліт. Для того, щоб визначити стан гігієни порожнини 
рота, лікар користувався індексом гігієни Сілнес-Лоу. За допомогою розчину 
якого фарбника визначають даний індекс? 

А.Фарбування не здійснюється 

В. Розчин еритрозину 

С. Розчин фуксину  
Д.Рідина Шиллера-Писарєва 

Е.Розчин метиленового синього 

 

  

7.  При профілактичному огляді дівчинки 8 років на зубах виявлено 
масивний зубний наліт. Для того, щоб визначити стан гігієни порожнини 
рота, лікар користувався індексом гігієни Федорова-Володкіної. Після 
проведеного фарбування: 31,32,41,42 зуби зафарбовані на ½ поверхні 
коронок зубів,73,83 – на 2/3. Як лікар повинен оцінити гігієнічний стан 
порожнини рота дитини? 
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А. Гарний 

В. Задовільний 

С. Незадовільний 

Д. Поганий 

Е. Дуже поганий 

 

8. При профілактичному огляді дівчинки 4 років на зубах виявлено масивний 
зубний наліт. Для того, щоб визначити стан гігієни порожнини рота, лікар 
користувався індексом гігієни Федорова-Володкіної. Після проведеного 
фарбування: 71,72,81,82 зуби зафарбовані на 1/4 поверхні коронок зубів,73,83 
– на всю довжину коронок. Як лікар повинен оцінити гігієнічний стан 
порожнини рота дитини? 

А. Гарний 

В. Задовільний 

С. Незадовільний 

Д. Поганий 

Е. Дуже поганий 

 

 

9. У дитини 10 років при профілактичному огляді на вестибулярних 
поверхнях 11, 12 зубів у пришийковій  ділянці виявлені плями білого кольору 

з нечіткими краями, поверхня гладка.  Який  метод дослідження необхідно 
провести для встановлення остаточного діагнозу? 

А. Електроодонтодіагностику 

В. Вітальне фарбування 

С. Прицельну рентгенографію 

Д. Ортопантомографію 

Е. Реографію 

 

10.  
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ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 

1. Класифікація хвороб зубів некаріозного походження після 
прорізування у дітей.  

2. Особливості скарг та анамнезу при дефектах та некаріозних уражень  
після прорізування у дітей. 

3. Основні синдроми, додаткове обстеження, диференційна діагностика 
при дефектах та некаріозних уражень зубів після прорізування у дітей. 

4. Тактика лікування при дефектах та некаріозних уражень зубів після 
прорізування у дітей. 

5. Профілактика некаріозних уражень зубів після прорізування у дітей. 

 

Граф логічної структури змісту теми: «Некаріозні ураження зубів (після 
прорізування)» 

 

 

 

пігментації 
зубів і 
нальоти; 

стирання твердих 
тканин 

ерозія зубів некроз твердих тканин 
зубів 

травма 
зубів 

М'який наліт 
частково 
видаляють під 
час полощення 

рота водою або 
антисептичним 
розчином. Лікар 
видаляє наліт за 
допомогою 
ватних тампонів, 
рясно змочених 
розчином 
перекису водню. 
Щільний зубний 
наліт і наліт 
курців видаляють 
ультразуковим 
апаратом та 

Лікування 
зубів з 
патологічним 
стиранням 
уявляє певні 
складнощі і 
нерідко 
вимагає 
ортопедично-

го завер-
шення. В 
першу чергу 
необхідно 
усунути 
місцеві 
причини, що 
викликали 
даний 

 Важливим елементом 
комплексного лікування 
ерозій вважається 
посилення гігієнічного 
догляду за зубами та 
виключення з харчового 
раціону або хоча б 
обмеження вживання 
кислих продуктів (лимони 
та інші цитрусові). 
Виходячи з припущення, 
що й механічний фактор, 
можливо, відіграє певну 
роль у патогенезі цього 
захворювання, слід 
рекомендувати при 
чищенні зубів 
користуватися більш 

 Хворий з пришийковим 
некрозом емалі повинен 
бути ретельно 
обстежений 
ендокринологом. При 
підтвердженні діагнозу 
«гіпертиреоз» показано 
відповідне лікування і 
диспансерний нагляд. 

При вираженій 
гіперестезії шийок зубів 
застосовують засоби, що 
сприяють її усунення чи 
хоча б послабленню 

інтенсивності. У тих 
випадках, коли вражений 
дентин, тобто в області 
некротичного вогнища 

зводиться до 
проведення 
комплексних 
заходів, з яких 
основним є 
метод 
флюоризації 
(втирання 75% 
пасти фториду 
натрію в емаль), 
покриття зуба 
фторлаком, 
різними 
препаратами-

десенситайзе-

рами («Admira 

Protekt», 
«Gluma»,емаль і 

Некаріозні ураження зубів (після 
прорізування) 

лікування 
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системою «Air-
flow» з 
подальшою 
поліровкою зубів 
спеціальними 
щітками з 
пастами, що 
містять цирконій, 
полірами і 
гумовими 
чашечками. Після 
полірування 
проводиться 
антисептична 
обробка 
ясеневого краю 
перекисом водню 
або спиртовими 
розчинами трав. 
 

Для відновлення 
звичайного 
кольору зуба при 
потемнінні його 
необхідно 
з'ясувати, 
тимчасовий чи 
постійний 
характер носить 
забарвлення зуба. 
Найкращєю 
відбілюючою 

дією володіють 
відбілюючі 
системи, що 
містять перекис 
водню, які 
можуть бути для 
професійного 
використання 
лікарями-

стоматологами 
або для 
домашнього 
відбілювання. 
При недостатній 
ефективності 
відбілювання 
потемнілих 
коронок зубів 
такі зуби за 
естетичними 
показниками 
покривають 
порцеляновими 
коронками 

патологічний 
стан зубів. 
Усунення 
підвищеної 
чутливості 
(гіперестезії) 
проводиться з 
викорис-
танням тих 
самих 

методик, які 
наведені при 
описі 
лікування 
клиноподіб-

них дефектів. 
Якщо 
стирання зубів 
поєднується з 
іншими 
видами 
некаріозної 
патології зубів 
(флюороз, 
ерозії, 
клиноподібні 
дефекти), то 
слід 
спрямовувати 
зусилля на 
усунення цих 
захворювань. 
Для 
виключення 
травми 
слизової 
оболонки губ, 
щік та язика 
необхідно зі 
шліфувати 
гострі краї 
зубів. При 
значному 

стиранні 
коронкова 
частина зубів 
може бути 
частково 
відновлена 
пломбуваль-

ним 
матеріалом 
(композитним 
фотополіме-

ром) й 

ортопедич-

м'якою зубною щіткою, а 
замість гігієнічних зубних 
абразивних паст 
застосовувати лікувально-
профілактичні, що містять 
гліцерофосфат, фтор й інші 
мікроелементи і солі; 
пасти, що розчиняють 
зубний наліт за допомогою 
ферментів («ROCS», 
«Splat»). 

утворилася каріозна 
порожнина, вдаються до 
пломбування зубів. Однак 
треба мати на увазі, що в 
подальшому емаль 
навколо пломби може 
піддаватися некрозу, тому 
перед пломбуванням 
бажано провести курс 
ремтерапії для зміцнення 
тканин зуба. 

дентин-
герметизуючим 
ліквідом). В 
окремих 
випадках 
показано 
виготовлення 
коронок для 
більшої ізоляції 
зубів від впливу 
зовнішніх 
факторів. 
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Курякина. – 2010. – 744 с. 

3. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «детская 
терапевтична стоматологія»: Нормативне виробничо-практичне 
видання. – К.: МНІАЦ медичної статистики; МВЦ „Медінформ”, 
2009. – 245с. 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми та 
ознайомтесь з діагностичним алгоритмом 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1. Дитина 9 років зі вчорашньої доби скаржиться на постійну біль у верхніх 

ними 
конструкціями 
(вкладками, 
накладками). 
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центральних різцях після травми. Об’єктивно: коронкові частини 11 та 21 
зубів інтактні,зуби не рухомі,їх перкусія болісна. Слизова оболонка 
альвеолярного відростка в ділянці коренів 11 та 21 зубів не змінена у кольорі. 
Яке дослідження слід провести для встановлення остаточного діагнозу? 

А. Стоматоскопію 

В. Люмінесцентную 

С. Рентгенографію 

Д. Радиовізіографію 

Е. Термодиагностику 

  

2. У дитини 7,5 років у результаті падіння 1,5 години тому стався відлом 
центрального різця. При огляді спостерігається перелом емалі та дентину з 
точковим розкриттям порожнини зуба. Дитина відноситься до 2 групи 
здоров’я. КПВ+кп=0+4=4. Оберіть оптимальну лікувальну пасту  уданому 
випадку. 
А. Резорцин-формалінова 

В. Кальційгідроксийвмісна 

С. Миш’яковиста 

Д. Параформальдегідна 

Е. Цинкоксид-евгенольна  
 

3. Дитина 14 років скаржиться на біль та рухомість переднього зуба верхньої 
щелепи після падіння. При огляді спостерігається рухомість 21 зуба в вести 
було-оральному напрямку. Коронкова частина зуба не ушкоджена,його 
перкусія різко болісна. При рентгенологічному досліджені патологічних змін 
не виявлено. ЄОД=22 мкА. Визначте діагноз. 
А. Повний вивих зуба 

В. Підвивих зуба 

С. Інтрузивний вивих 

Д. Екструзивний вивих 

Е. Струс зуба  

  

 
4. Дитина 8 років скаржиться на зміну кольору переднього правого зубу 
верхньої щелепи. В анамнезі: забив зуба півроки тому. Об’єктивно:11 зуб 
інтактний,грязно-сірого кольору. Перкусія зуба безболісна. Оберіть матеріал 
для тимчасової довгострокової обтурації кореневого каналу. 
А. Кальційгідроксійвмісна паста 

В. Формокрезолова паста 

С. Цинкоксид-евгенолова паста 

Д. Йодоформна паста 

Е. Тимолова паста 
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5. Батьки дитини 2,5 роки звернулись до лікаря-стоматолога з приводу 
гострої травми зубів,яка трапилась напередодні. Об’єктивно:спостерігається  
зкорочення коронкової частини 51 та 61 зубів на 3 мм. Зуби не рухомі,їх 
перкусія різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростку в ділянці 
ушкодження набрякла,гіперемійована,болюча при пальпації. На рентгені: 
зачатки 11 та 21 зубів не ушкоджені.Визначте лікувальну тактику у даному 
випадку. 

 А.Репозиція  51 та 61 зубів 

В.Шинування 51 та 61 зубів 

С. Видалення 51 та 61 зубів 

Д. Диспансерне спостереження  

Е. - 

6. Хлопчик 11 років скаржиться на біль при накушуванні у центральному 
різці верхньої. У анамнезі:травма зубу 2 доби тому.  Об’єктивно:цілісність 
коронкової частини 21 зуба не ушкоджена. Йго перкусія різко болісна.Зуб не 
рухомий. На рентгенограмі патологічних змін не виявлено. Визначте 
найбільш вирогідний діагноз. 

А. Струс зуба 

В. Підвивих зуба 

С. Повний вивих зуба 

Д. Екструзивний вивих 

Е. Інтрузивний вивих 

7.Д івчина 16-ти років звернулася в стоматологічну клініку зі скаргами на 
косметичний дефект передніх зубів на верхній щелепі. Об’єктивно: на 
вестибулярній поверхні у пришийковій ділянці 11 і 12 зубів  відзначаються 
плями білястого кольору та, матові, шорсткі при зондуванні. Яке додаткове 

дослідження  слід провести для встановлення остаточного діагнозу? 

A. Вітальне забарвлення 

B. Термометрія 

C. ЭОД 
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D. Тест емалевої резистентності (ТЕР) 

E. CRT- тест 

 

8.У дитини 14 років скарги на наявність множинних плям коричневого 
кольору на зубах верхній та нижній щелеп. Народилась та до 10 років 
мешкала в місцевості з вмістом фтору у питній воді 1,8 мг/л. Які заходи 
змогли попередити розвиток патології твердих тканин зубів? 

1. Гігієнічний догляд за порожниною рота 

2. Прийом усередину препаратів фтору 

3. Прийом усередину препаратів кальцію та фосфору 

4. Введення в раціон морських продуктів 

5. Своєчасна санація порожнини рота 

  

9.У дитини 11 років при профілактичному огляді на буграх 44 зубу виявлені 
блискучі плями білого кольору з чіткими  контурами. При зондуванні емаль 
гладка.  В анамнезі: раннє видалення  84 зубу з приводу хронічного 
гранулюючого періодонтита. Який метод лікування є оптимальним у 
данному випадку? 

1. Ремінералізуюча терапія 

2. Сошліфування  бугрів 

3. Нагляд  
4. Пломбування 

5. Герметизація фіссур 
 

10.У дитини 11 років, яка мешкає в місцевості з вмістом фтору в питній воді  
1,4 мг/л, на емалі фронтальних зубів виявлені крейдоподібні плями. Білий 
кольор плям становиться менш яскравим від центру до періфірії та непомітно 
переходить у емаль звичайного кольору. З якими активними компонентами 
необхідно порекомендувати зубну пасту? 

1. З амінофторидами 

2. З монофторфосфатом 

3. З кальцієм та фосфором 

4. З кальцієм та калієм 

5. З натрія фторидом 
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ТЕМА 9: Дефекти розвитку та некаріозні ураження зубів (вроджені 
пороки). Стоматологічні пломбувальні матеріали, що застосовуються у 
дитячому віці (для пломбування коронкової частини зубу). 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

 До вроджених вадах розвитку твердих тканин зубів відносяться 
пошкодження емалі та дентину, які виникають внаслідок впливу спадкових 
факторів. Вони проявляються патологічними змінами екто- і  
мезодермальних утворень.  

Заключним етапом лікування неускладненого, ускладненого карієсу та 
інших дефектів твердих тканин зуба є пломбування. Неправильний вибір 
пломбувальних матеріалів, порушення етапів його застосування і внесення 
призведе до погіршення фізико-хімічних властивостей пломби, її руйнування 
та випадіння. Тільки знання властивостей відновлювальних матеріалів і 
правильне їх використання дозволить підвищити ефективність роботи 

стоматологів при лікуванні твердих тканин зуба.  
Загальна мета: вміти діагностувати і лікувати дефекти розвитку та 

некаріозні ураження зубів (вроджені вади). Вміти обирати та застосовувати 
сучасні пломбувальні матеріали у дітей. 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 

Вміти: 

1. Виділити основні синдроми 
некаріозних уражень зубів на підставі 
даних скарг, анамнезу, об’єктивного 
дослідження. Поставити попередній 
діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження дітей з дефектами 
розвитку зубів (кафедра стоматології 
№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність методів дослідження у 
дітей з дефектами розвитку зубів 
(кафедра стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику дефектів розвитку зубів з 
іншою патологією твердих тканин у 
дітей. Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Застосовувати засоби 
етіопатогенетичної і симптоматичної 
терапії у дітей з дефектами розвитку 
зубів (кафедра стоматології №1). 

4. Обгрунтувати і скласти план 
відновлення корнкової частини зуба з 

4. Застосовувати стоматологічні 
пломбувальні матеріали для 
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використанням сучасних 
пломбувальних матеріалів у дітей. 

відновлення коронкової частини зуба 
у дітей  (кафедра стоматології №1). 

 

Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень Ваших 
знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. При профілактичному огляді порожнини рота дитини на оральних 
поверхнях 16, 26, 36, 46 знайдені потовщення емалі у вигляді краплі, які по 
кольору не відрізняються від  кольору іншої емалі зубу. Який найбільш 
вірогідний діагноз?  

А. Гіперплазія  

В. Гіпоплазія  
С. Флюороз  
Д. Дисплазія  
Е. Аплазія  
 

2. Батьки дитини 1,5 роки звернулись до лікаря-стоматолога з приводу 
гострої травми зубів. Об’єктивно:ріжучі края центральних різців верхньої 
щелепи спостерігаються на рівні маргінального краю десни. Слизова 
оболонка альвеолярного відростку в ділянці ушкодження 
набрякла,гіперемійована,болюча при пальпації. Відмічається кровоточивість 
з зубодесневої борозни у цієї ділянці. Визначте попередній діагноз. 
А.Струс 51 та 61 зубів 

В. Повний вивих 51 та 61 зубів 

С. Підвивих 51 та 61 зубів 

Д. Екструзивний вивих 

Е. Інтрузивний вивих  
  

 

3. Дитині 14 років. Скарги на косметичний дефект в ділянці передніх зубів. 
Об'єктивно: емаль 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42 зубів в ділянці ріжучого краю 

стоншена, паралельно ріжучому краю визначається борознисте поглиблення 

емалі шириною 1,5мм оперізувальну зуб. Горби 16, 26, 36, 46 недорозвинені, 
конічної форми. Який найбільш вірогідний діагноз?  

A. Системна гіпоплазія  
B. Недосконалий дентиногенез  

C. Недосконалий амелогенез  
D. Місцева гіпоплазія  

E. Дисплазія Стентона-Капдепона  

4. Мати 3 річної дитини звернулась зі скаргами на зміну кольору і стирання 
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зубів. З анамнезу встановлено, що емаль з зубів почала сколюватися через 
деякий час після їх прорізування. Об’єктивно: коронкові частини всіх зубів 
стерті майже на половину, мають жовто-сірий колір. Який попередній 
діагноз?  

А. Синдром Стентона - Капдепона 

В. Недосконалий амелогенез  

С. Недосконалий дентиногенез  

Д. Недосконалий остеогенез  

Е. Системна гіпоплазія емалі 
 

5.Дитина 10 років скаржиться на виражену рухомість та біль у бічному різці 
верхньої щелепи зліва після гострої травми. Об’єктивно: коронкова частина 
22 зуба інтактна.Перкусія різко болісна. Зуб рухомий у вестибулооральном та 
мезиодистальному напрямках,спостерігається кровоточивість із зубодесневої 
борозни. Слизова оболонка у цієї ділянці набрякла,гіперемійована,болюча 
при пальпації. Яке дослідження необхідно провести для встановлення 
остаточного діагнозу? 

А. Люмінісцентне 

В. Стоматоскопію 

С. Ортопантомографію 

Д. Прицільну рентгенографію 

Е. Радиовізіографію 

  

  

6. Дитина 9 років скаржиться на перелом коронки та біль у правому 
передньому зубі верхньої щелепи. Об’єктивно: корнкова частина 11 зуба 
відсутня на 1/3, пульпа точково оголена,красного кольору,різко болюча та 
кровоточить при зондуванні. Перкусія зуба декілька болюча. Після травми 
пройшло біля години. Дитина практично здорова,КПВ+кп=3+1=4. Оберіть 
оптимальне лікування у даному випадку. 
А. Девітальна ампутація 

В. Вітальна ампутація 

С. Біологічний метод 

Д. Вітальна екстирпація 

Е. Девітальна екстирпація 

 

7. Батьки дівчинки  5  років  звернулись  до  стоматолога  з  метою  санації  
порожнини рота дитини. Після  клінічного  обстеження був встановлений 
діагноз:  хронічний глибокий карієс  54  зуба. Виберіть  пломбувальний 

матеріал  для відновлення анатомічної форми зуба: 
А. Склоіономерний  цемент 

В. Цинк-фосфатний  цемент 
С. Силікатний цемент 

Д. Композитний матеріал 
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Е. Силікофосфатний цемент 

 

 

8. 13 річна дівчинка скаржиться на косметичний дефект переднього 

верхнього зуба ліворуч.  Об’єктивно: на медіальній поверхні 11 зуба 
виявлена каріозна порожнина середніх розмірів без ураження ріжучого краю. 
Діагностовано хронічний середній карієс 11 зуба. Який пломбувальний 
матеріал найбільш доцільно застосувати в даному випадку?   
А. Композитний матеріал   
В. Амальгама   
С. Склоіономерний цемент   
Д. Цинк-фосфатний- цемент   
Е. Силіко-фосфатний цемент 
 

9. У 7-річної дівчинки в ділянці 36 зубa виникaє біль від холодного і 
солодкого. Об-но: нa жувaльній поверхні 36 зубa кaріознa порожнинa 
середньої глибини в межaх плaщового дентину з коричневими стінкaми; 
зондувaння кaріозної порожнини і дія термічних подрaзників викликaють 
короткочaсний біль; сполучення з порожниною зубa немaє. Який 
пломбувaльний мaтеріaл нaйбільш доцільно використaти в дaному випaдку?   
А. Склоіономерний цемент   

В. Цинк-фосфатний цемент   

С. Композит   

Д. Силікaтний цемент   

Е. Силіко-фосфaтний цемент   

 

10. Батьки 3,5-річної дитини звернулися до лікаря-стоматолога   зі скаргами 
на значне руйнування зубів. Під час огляду був поставлений діагноз: гострий 
множинний карієс тимчасових зубів (кп =9) і обрана АRT-методика 
лікування.  Який пломбувальний  матеріал слід застосувати в даному 
випадку?   
А. Склоіономерний цемент   
В. Цинк-фосфатний цемент   
С. Полікарбоксилатний цемент   
Д. Силікатний цемент   
Е. Силіко-фосфатний цемент   
  

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

1. Терапевтична стоматологія : підручник у 4 т. Фантомний курс / М.Ф. 
Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін. / [За редакцією 
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А.В. Борисенка]. – Т 1. – К.: Медицина, 2009. – С. 24-64. 



91 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 

1. Класифікація дефектів розвитку та некаріозних уражень зубів 
(вроджені пороки) у дітей.  

2. Особливості скарг та анамнезу при дефектах розвитку та некаріозних 
ураженнях зубів. 

3. Основні синдроми, додаткове обстеження, диференційна діагностика 
при дефектах розвитку та некаріозних ураженнях зубів. 

4. Тактика лікування при дефектах розвитку та некаріозних ураженнях 

зубів у дітей. 
5. Профілактика некаріозних уражень зубів у дітей. 
6. Пломбувальні матеріли у дитячому віці. Класифікація та вимоги до 

них. 
7. Показання до використання пломбувальних матеріалів. 
8. Методика застосування. 
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Граф логічної структури змісту теми: «Стоматологічні пломбувальні 
матеріали, що застосовуються у дитячому віці» 

Матеріали для прямого 
пломбування зубів 

Матеріали для непрямого 
пломбування зубів 

1. Матеріали для тимчасового 
пломбування. 
2. Прокладочні матеріали: 
• лікувальні; 
• ізолюючі; 
• структурні. 
3. Матеріали для постійного 
пломбування: 
• цементи (мінеральні, полімерні); 
• металеві пломбувальні матеріали 
(амальгами); 
• полімерні пломбувальні 
матеріали (пластмаси, композити, 
компомери, ормокери). 
 

1. Металеві. 
2. Керамічні. 
3. Полімерні. 
III. Адгезивні системи. 
1. Самотвердіючі (хімічного 
твердіння). 
2. Світлового твердіння. 
3. Подвійного твердіння. 
IV. Поверхневі герметики. 
1. Фісурні. 
2. Кореневі. 
3. Для пломб. 
V. Матеріали для пломбування 
кореневих каналів. 
1. Тимчасові пломбувальні 
матеріали. 
2. Пасти (герметики). 
3. Тверді кореневі наповнювачі. 

Тимчасові пломбувальні 
матеріали: 

Пломбувальні матеріали для 
прокладок 

1) Штучний дентин 

2) Дентин-паста 

3) Цинкевгенольний цемент 

4) Віноксол (цинк-сульфатний 
цемент) 
5) Полікарбоксилатні цементи 

6) Фосфатні цементи 

7) Склоіономерні цементи 

8) Полімерні матеріали 

Ізолюючі 
1) Цинк-фосфатні цементи 

2) Цинк-сульфатні цементи 
(дентин) 
3) Цинк-евгенольні цементи 

4) Полікарбоксилатні цементи 

5) Склоіономерні цементи 

6) Лаки 

7) Дентинні бонд системи 

Лікувальні 
1) Препарати на основі гідроокису 
кальцію 

2) Цинк-евгенольні цементи 

Класифікація пломбувальних 
матеріалів 
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Пломбування каріозних порожнин склоіономерним цементом  (СІЦ) 
“Цеміон” при середньому карієсі в тимчасових зубах 

№ Етапи Зміст 

1.  Підготовка необхідного 
інструментарію 

- підготувати набір стоматологічного 
інструментарію (дзеркало, пінцет, 
шпатель, гладилка, штопфер), 
карборундові головки, копіювальний 
папір, паперовий блокнот для 
замішування. 

 

2.  Підготовка зуба до 
пломбування 

- зуб ізолювати від слини за допомогою 
ватних або паперових валиків; 

- провести медикаментозну обробку 
каріозної порожнини; 

- висушити каріозну  порожнину; 
- аплікатором нанести на емаль  та 

дентин кондиціонер на 15-20 сек; 
- промити каріозну порожнину великою 

кількістю води (15-20 сек); 
- просушити каріозну порожнину, не 

давати спльовувати. 
3.  Замішування цементу 

“Цеміон-РХ” 

- на гладку поверхню скляної пластинки 
нанести порошок та рідину в 
співвідношенні 2,5 мірника порошку 
на 2 краплі рідини; 

3) Матеріали, що містять 
лікувальні добавки 

Матеріали для постійного 
пломбування 

Склоіономерні цементи 

Пломбувальний матеріал хімічного 
твердіння. 
Компомери 

Реставрації фотокомпозитними 
матеріалами 

Фотополімерний мікрогібридний 
композитний пломбувальний 
матеріал. 
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- за допомогою пластмасового шпателя 
змішати рідину з порошком, додаючи 
його порціями протязі 30 сек. 

4.  Пломбування каріозної 
порожнини 

- за допомогою гладилки СІЦ однією 
порцією внести в каріозну порожнину 
до її заповнення; 

- відмоделювати пломбу за формою зуба 
протягом 1,5-2 хвилин. 

5.  Захист пломби лаком - витримати 6 хвилин, нанести 
аплікатором на всю поверхню зуба 
захисний лак; 

- підсушити протягом 10-15 сек. 
6.  Корекція оклюзії та обробка 

пломби 

- копіювальний папір ввести між 
зубами- антагоністами; 

-  зімкнути зуби в положенні 
центральної оклюзії та виконати бокові 
рухи нижньої щелепи; 

- провести шліфовку поверхні пломби 
алмазними головками, полірами 
рухами від центру до краю, знімаючи 
ділянки надлишкових контактів 
пломби. 

7  Повторне нанесення лаку - нанести аплікатором на всю поверхню 
зуба захисний лак; 

- підсушити на протязі 10-15 сек. 
 

Накладання одонтотропної пасти при гострому глибокому карієсі та 
біологічному методі лікування пульпіту (непряме покриття пульпи зуба) 

№ Етапи Зміст 

1  Підготовка зуба до 
накладання 
одонтотропної пасти  

- зуб з відпрепарованою карізною порожниною 
ізолювати від слини за допомогою ватних 
валиків; 
-провести медикаментозну обробку каріозної 
порожнини 0,05% р-ном хлоргексидину або 
розчином фурациліну чи ріванолу; 
-просушити каріозну порожнину легким 
струменем повітря або ватною кулькою. 
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2.  Накладання 
кальційвмісної 
одонтотропної пасти:  
2.1.нетвердіючої: 
“Calxyl”, “Calcicur”; 
 

2.2.твердіючої: “Life”, 
“Dycal” 

 

 

 

-  внести в каріозну порожнину м`яку пасту за 
допомогою гладилки; 
-  рівномірно розподілити пасту ватною кулькою 
в зоні проекції рогів пульпи; 
-  змішати в співвідношенні 1:1 основну пасту та 
каталітичну; 

-  внести пасту за допомогою зонда, гладилки в 
ділянку проекції рогів пульпи; 
- штопфером рівномірно розподілити пасту в 
зоні проекції рогів пульпи. 

3.  Накладання ізолюючої 
прокладки (на твердіючі 
пасти) 

-  замішати склоіономерний або 
полікарбоксилатний цемент; 
-  внести однією порцією за допомогою 
гладилки;  
-  штопфером рівномірно розподілити цемент по 
дну порожнини.  

4. Пломбування каріозної 
порожнини: 

4.1. в разі використання 
нетвердіючої пасти 

4.2.в разі використання 
твердіючої пасти 

- порожнину запломбувати матерілом для 
тимчасових пломб. 
- зуб відновити відповідним матеріалом для 
постійних пломб 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 
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1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, 
Ю.М.Батуринський – Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 

2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих 
мед. навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О.Карпенко та ін. [за ред. 
проф. Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C.284-314, 352-363. 

3. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління 
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Допоміжні: 

1. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В 
Дьякова. и др. – 2009. – 640 с. 

2. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. В. 
Курякина. – 2010. – 744 с. 

 

Після засвоєння необхідних базисних знань переходьте до вивчення теми та 
ознайомтесь з діагностичним алгоритмом 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

1. Батьки дитини 2,5 роки звернулись до лікаря-стоматолога з приводу 
гострої травми зубів,яка трапилась напередодні. Об’єктивно:спостерігається  
зкорочення коронкової частини 51 та 61 зубів на 3 мм. Зуби не рухомі,їх 
перкусія різко болісна. Слизова оболонка альвеолярного відростку в ділянці 
ушкодження набрякла,гіперемійована,болюча при пальпації. На рентгені: 
зачатки 11 та 21 зубів не ушкоджені.Визначте лікувальну тактику у даному 
випадку. 
 А.Репозиція  51 та 61 зубів 

В.Шинування 51 та 61 зубів 

С. Видалення 51 та 61 зубів 

Д. Диспансерне спостереження  
Е. - 
 

 

2. Хлопчик 11 років скаржиться на біль при накушуванні у центральному 
різці верхньої. У анамнезі:травма зубу 2 доби тому.  Об’єктивно:цілісність 
коронкової частини 21 зуба не ушкоджена. Йго перкусія різко болісна.Зуб не 
рухомий. На рентгенограмі патологічних змін не виявлено. Визначте 

найбільш вирогідний діагноз. 
А. Струс зуба 

В. Підвивих зуба 

С. Повний вивих зуба 

Д. Екструзивний вивих 

Е. Інтрузивний вивих 

 

3. У дитини 14 років скарги на наявність множинних плям коричневого 
кольору на зубах верхній та нижній щелеп. Народилась та до 10 років 
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мешкала в місцевості з вмістом фтору у питній воді 1,8 мг/л. Які заходи 
змогли попередити розвиток патології твердих тканин зубів? 

1. Гігієнічний догляд за порожниною рота 

2. Прийом усередину препаратів фтору 

3. Прийом усередину препаратів кальцію та фосфору 

4. Введення в раціон морських продуктів 

5. Своєчасна санація порожнини рота 

 

4. У 8-річної дитини через три тижні після лікування 65 зуба випала пломба. 
На медіальній контактній поверхні 65 зуба виявлена каріозна порожнина в 
межах навколопульпарного дентину, частково виведена на жувальну 
поверхню. Дно і стінки каріозної порожнини  щільні, зондування дна 
чутливе, перкусія зуба безболісна. Від холодного виникає біль,  який швидко 
проходить після усунення подразника. Виберіть оптимальний матеріал для 
постійної пломби. 
А. Склоіономірний цемент 

В. Силікатний цемент 

С. Силіко-фосфатний цемент 

Д. Цинкфосфатний цемент 

Е. Цинкоксидевгенольний цемент 

 
5. Дитина 6 років скаржиться на біль під час  прийому їжі в зубі нижньої 
щелепи ліворуч. Об-но:   на жувальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина в 
межах плащового дентину,  заповнена  розм'якшеним дентином світлого 
кольору, який легко видаляється  екскаватором. Зондування стінок 
каріозної порожнини болісне. Реакція зуба на  температурні подразники 
болісна, швидко минає. На перкусію зуб не реагує. Виберіть оптимальний 
пломбувальний матеріал  
А. Срібна амальгама 

В. Цинк-фосфатний цемент 

С. Силікатний цемент 

Д. Силіко-фосфатний цемент 

Е. Полікарбоксилатний цемент 
 

6. Дитина 13 років скаржиться на наявність порожнин в передніх зубах 
верхньої щелепи. На медіальних контактних поверхнях 11 і 21 зубів виявлені 
каріозні порожнини в межах  плащового дентину, виповнені щільним  
пігментованим дентином. Зондування дна каріозних порожнин безболісне, 
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перкусія зубів безболісна, реакція на термічні подразники  відсутня. 
Виберіть оптимальний пломбувальний матеріал в цьому випадку 

А. Композитний матеріал 

В. Силікатний цемент 

С. Силіко-фосфатний цемент 

Д. Цинкфосфатний цемент 

Е. Склоіономерний цемент 

 
 
7. Хворому 7 років. Скарги на болі під час їжі в ділянці 36 зуба. Об'єктивно: в 
36 зубі глибока каріозна порожнина, порожнина зуба закрита, зондування дна 
різко болюче. Біль від  температурних подразників швидко проходить, 

перкусія негативна.  Виберіть пасту для лікування даного зуба. 
А. На основі гідроокису кальцію 

В. Параформальдегідна паста 

С. Резорцин-формалінова паста 

Д. З додаванням кортикостероїдів 

Е. Тимолова паста 
  

8. Хворому 5 років. Діагноз: глибокий хронічний карієс контактних та 
жувальних  поверхонь 75, 74, 84, 85 зубів. Який пломбувальний матеріал 
необхідно використати? 

А. Срібна амальгама 

В. Силідонт 

С. Евікрол 

Д. Силіцин 

Е. Інфантид 
   

9. Дитина 7,5 років скаржиться на наявність каріозної порожнини, зміну 
кольору переднього правого зуба верхньої щелепи. На медіальній контактній 
поверхні 11 виявлена каріозна  порожнина, заповнена розм'якшеним 
дентином, локалізована в межах навколопульпарного дентину. Визначається 
сполучення між каріозною порожниною і порожниною зуба, зондування 

якого безболісне. Перкусія зуба безболісна. Виберіть оптимальний матеріал 
для кореневої пломби. 
А. Гідроокискальційвмісна паста 

В. Формокрезолова паста 

С. Резорцин-формалінова паста 

Д. Йодоформна паста 

Е. Тимолова паста 
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ТЕМА 10: Стоматологічні пломбувальні матеріали,що застосовуються у 
дитячому віці (для пломбування кореневих каналів зуба). 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Пломбування кореневих каналів є невід’ємною частиною повноцінного 
ендодонтичного лікування. Використовуючи знання, лікар-стоматолог має 
можливість досягти найвищого результату при пломбуванні кореневих 
каналів під час лікування пульпіту та періодонтиту. Тому знання 
властивостей сучасних пломбувальних матеріалів та ретельне вивчення 
способів пломбування є актуальним у фаховій підготовці лікаря-стоматолога. 

Загальна мета: вміти обирати та застосовувати стоматологічні 
пломбувальні матеріали, призначені для пломбування кореневих каналів у 
дитячому віці. 

Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-вмінь: 

Вміти: 

1. Виділити основні синдроми 
ускладненого карієсу зубів на 
підставі даних скарг, анамнезу, 
об’єктивного дослідження. 
Поставити попередній діагноз. 

1. Збирати й оцінювати скарги й 
анамнез, проводити об’єктивне 
обстеження дітей з ускладненим 
карієсом зубів (кафедра стоматології 
№1). 

2. Скласти план додаткових 
досліджень, інтерпретувати їх 
результати. 

2. Визначати необхідний обсяг і 
послідовність методів дослідження у 
дітей з ускладненим карієсом 
(кафедра стоматології №1). 

3. Провести диференціальну 
діагностику ускладненого карієсу з 
іншою патологією твердих тканин у 
дітей. Сформулювати остаточний 
діагноз. 

3. Роспізнавати  синдроми 
ускладненого карієсу у дітей 
(кафедра стоматології №1). 

4. Обгрунтувати і скласти план 
лікування дітей з ускладненим 
карієсом зубів. 

4. Застосовувати кореневі 
пломбувальні матеріали для 
лікування ускладненого карієсу зубів 
у дітей (кафедра стоматології №1). 
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Для того, щоб Ви могли з’ясувати, чи відповідає початковий рівень 
Ваших знань-умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. 

ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ 

1. Дитині 9 років. При лікуванні 46 зуба з приводу хронічного періодонтиту в 
язичному каналі відломився кінчик пульпоекстрактору. Видалити уламок не 
вдається. Ваша тактика в це відвідування? 

А. Знеболювання, операція видалення 46 зуба 

В. Пломбування кореневих каналів 46 зуба цинк-евгеноловою пастою  

С. Пломбування кореневих каналів 46 зуба ендометазоновою пастою 

Д. Внутрішньоканальний електрофорез 

Е. Медикаментозне протизапальне лікування 

 

 

2. Дитині 8 років. Скарги на появу нориці на яснах в ділянці 11 зубу. Рік тому 
була травма зубу. Об’єктивно: коронка 11 зуба сірого кольору, перкусія 
безболісна. Діагностовано хронічний гранулюючий періодонтит. Виберіть 
кореневий пломбувальний матеріал 

А. Цинк-евгенолова паста 

В. Ендометазонова паста 

С. Кальційвмісна паста 

Д. Резорцин-формалінова паста 

Е. Фосфат-цемент    

 

 

3. Пацієнт 4 років скаржиться на сильний постійний біль у верхньому зубі, 
який посилюється під час їжі. Об`єктивно: в 53 зубі глибока каріозна 
порожнина на дистальній поверхні. Під час розкриття каріозної порожнини 
отримали краплю гною, перкусія болісна. Діагноз: гострий гнійний 
періодонтит 53 зуба.  Проводиться консервативне лікування. Виберить 
кореневий пломбувальний матеріал. 
А. Кальційвмісна паста 

В. Цинк-евгенолова паста 

С. Ендометазонова паста 

Д. Резорцин-формалінова паста 

Е. Гутаперча 

 

4. Пацієнт 8 років скаржиться на сильний постійний біль у верхньому зубі, 
який посилюється під час їжі. Об`єктивно: в 26 зубі глибока каріозна 
порожнина на жувальній поверхні. Під час розкриття каріозної порожнини 
отримали кров’янистий ексудат, перкусія болісна. Діагноз: гострий серозний 
періодонтит 26 зуба.  Проводиться консервативне лікування. Виберить 
кореневий пломбувальний матеріал. 



101 

 

А. Резорцин-формалінова паста  
В. Цинк-евгенолова паста 

С. Ендометазонова паста 

Д. Кальційвмісна паста 

Е. Гутаперча 

5. Пацієнту 16 років. Під час лікування 37 зубу з приводу хронічного 
періодонтиту в дистально-щічному каналі відломився кінчик 
пульпоекстрактора. Видалити уламок не вдається. Ваша тактика в це 
відвідування? 

А. Пломбування кореневих каналів цинк-евгеноловою пастою 

В. Пломбування кореневих каналів ендометозоновою пастою 

С. Внутрішньоканальний електрофорез, тимчасова пломба 

Д. Загальне лікування, тимчасова пломба 

Е. Знеболювання, операція видалення зуба 

 

6. Пацієнт 12 років скаржиться на сильний постійний біль, який посилюється 
під час їжі, у верхньому передньому зубі. Об`єктивно: в 12 зубі глибока 
каріозна порожнина на дистальній поверхні. Під час розкриття каріозної 
порожнини отримали краплю гною, перкусія болісна. Діагноз: гострий 

гнійний періодонтит 12 зуба. Виберить кореневий пломбувальний матеріал. 
А. Резорцин-формалінова паста 

В. Цинк-евгенолова паста 

С. Ендометазонова паста 

Д. Гутаперча 

Е. Кальційвмісна паста  
 

7. Дитина 15 років скаржиться на сильний постійний біль, який посилюється 
під час їжі, у нижньому передньому зубі. Об`єктивно: в 43 зубі глибока 
каріозна порожнина на дистальній поверхні. Під час розкриття каріозної 
порожнини отримали краплю гною, перкусія болісна. Діагноз: гострий 
гнійний періодонтит 43 зуба. Виберіть кореневий пломбувальний матеріал. 
А. Цинк-евгенолова паста 

В. Формакрезолова паста 

С. Резорцин-формалінова паста 

Д. Гідроксидкальційумісна паста 

Е. Ендометозонова паста 

 

8. Пацієнту 16 років було встановлено діагноз: хронічний грануляційний 
періодонтит 25 зуба та проведено лікування. Виберіть оптимальний матеріал 
для тривалої тимчасової обтурації кореневого каналу. 
А. Цинк-евгенолова паста 

В. Формакрезолова паста 
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С. Резорцин-формалінова паста 

Д. Гідроксидкальційвмісна паста 

Е. Ендометозонова паста 
 

9. Пацієнту 14 років. Скарги: на постійний ниючий біль в зубі, який лікували 
тиждень тому з приводу хронічного періодонтиту. Об`єктивно: в 46 зубі 
пломба з силідонту на дистальній поверхні, перкусія болісна. Для обробки 
каналів використовували хлоргексидин, запломбували канали резорцин-

формаліновою пастою. Рентгенологічне обстеження: кореневі канали 
запломбовані до верхівки, навколо кореневих каналів вогнища деструкції з 
нечіткими контурами розміром до 0,3 см в діаметрі. На якому етапі була 
припущена помилка? 

А. На етапі діагностики 

В. Медикаментозної обробки 

С. Пломбування кореневого каналу 

Д. Пломбування  каріозної порожнини 

Е. Вибору пломбувальних матеріалів 
  

10. Дивчинці 11 років було встановлено діагноз: хронічний грануляційний 
періодонтит 25 зуба та проведено лікування. Виберіть оптимальний матеріал 
для тривалої тимчасової обтурації кореневого каналу. 
А. Цинк-евгенолова паста 

В.Формакрезолова паста 

С. Резорцин-формалінова паста 

Д. Гідроксидкальційвмісна паста 

Е. Ендометозонова паста 
 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

для поповнення вихідного рівня 

 

1. Руле Ж. Ф. Профессиональная профилактика в практике стоматолога: 
атлас по стоматологии / Жан-Франсуа Руле,Стефан Циммер [под общ. 
Ред. С. Б. Улитковского, С. Т. Пыркова]. – М.: Медпресс-информ, 2010. 
– С. 37-43. 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

Теоретичні питання: 

1. Матеріали до пломбування кореневих каналів у дитячому віці. 
Класифікація та вимоги до них. 

2. Показання до використання матеріалів до пломбування кореневих 
каналів. Методика застосування. 
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Граф логічної структури змісту теми: «Стоматологічні пломбувальні 
матеріали для пломбування кореневих каналів зубу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЛОМБУВАННЯ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ ЗУБІВ 

пластичні Тверді (штифти) 

Що не тверде (час 
застигання більш ніж 

72г.) 

Порошок-

рідина 

 

пасти 

Йодоформна, 

тимолова 

застигаючі 

цементи 

Металеві Гутаперча 

Для 
«холодного»  

пломбу 
вання 

латеральної 
конденсації 

Для 
гарячого 
пломбува

ння 

Ущільнювачі або герметики(силери) 
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Алгоритм тимчасової обтурації несформованого кореневого каналу 
постійного зуба гідроксидкальційвмісною пастою 

 

1. Матеріальне забезпечення 

 

 Стоматологічна установка 

 Стоматологічний механічний наконечник із регуляцією швидкості 
обертів 

 Набір стоматологічних інструментів (зонд, дзеркало, пінцет, 
екскаватор, шпатель металевий, штопфер гладилка) 

 Кофердам 

 Набір ендодонтичних інструментів різних розмірів: кореневі голки, К-

римери, К- и Н-файли, каналонаповнювачі 
 Ендодонтичний шприц з голками 

 Адсорбційні паперові штифти різних розмірів 

 Антисептики для обробки кореневих каналів (0,5 – 1,0% розчин натрію 
гіпохлориту; 0,05% розчин хлоргексидину) 

 Предметні скляні і паперові пластинки 

 Ватяні або котонові валики 

 Матеріали на основі гідроокису кальцію для довготривалої тимчасової 
обтурації кореневих каналів: Calcium hydroxidum (Septodont), 

“Calcicur” (VOCO), «Апексдент» (ВладМиВа), “Calxyl Blau” (VOCO). 
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Алгоритм виконання стоматологічної маніпуляції 

 

№ Послідовність дій 
Крітерії контролю правильного 

виконання 

1 

Ізолювати зуб від слини за допомогою ватяних, 
котонових валиків чи кофердама і 
слиновідсмоктувача. 
 

 

Зуб не конактує зі слиною 

2 

Провести антисептичну обробку кореневого каналу. Ватяна турунда або паперовий штифт 
після виведення з кореневого каналу 
чисті 

3 

Висушити кореневий канал за допомогою ватяних 
турунд або адсорбційних паперових штифтів 
вертикальними рухами. 
 

Ватяна турунда або адсорбційний 
паперовий штифт після виведення з 
кореневого каналу сухі, чисті 

4 

Нанести на предметну скляну або паперову 
пластинку необхідну кількість 
гідроксидкальційвмісної пасти для тимчасової 
обтурації кореневого каналу. 
 

Пасту нанесено безпосередньо перед 
пломбуванням, щоб запобігти її 
інактивації при взаємодії з повітрям 

5 

Зафіксувати робочу довжину зуба на 
каналонаповнювачі за допомогою силіконового 
стопера. Для несформованого постійного зуба вона 
має бути на 1,5-2 мм коротшою за рентгенограму. 
 

 
Стопер зафіксовано на рівні робочої 
довжини зуба 

6 

Набрати невелику кількість пломбувального 
матеріалу на каналонаповнювач відповідного 
розміру і ввести його до вустя кореневого каналу. 
Ввімкнути наконечник на великій швидкості і 
просунути працюючий каналонаповнювач далі по  
каналу на робочу довжину зуба. Здійснити ним 
декілька нагнітаючих рухів у вертикальному 
напрямку. Наприкінці маніпуляції слід повільно 
вивести каналонаповнювач із кореневого каналу на 
ввімкнених обертах, щоб уникнути утворення пор. 
Конденсувати пломбувальний матеріал у вустовій 
частині кореневого каналу за допомогою ватяної 
кульки. 
 

 

 

 
Каналонаповнювач було введено до 
кореневого каналу з дотриманням 
робочої довжини зуба. 
Пломбувальний матеріал щільно 
заповнює вустя кореневого каналу. 

7 

Накласти тимчасову пломбу. Приготувати 
тимчасовий пломбувальний матеріал згідно 
інструкції, внести його  до каріозної порожнини та 
ущільнити. 
 

Каріозну порожнину повністю 
заповнено тимчасовим 
пломбувальним матеріалом, що 
щільно прилягає до її країв. 

 

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ: 

Основні: 

1. Косенко К. М. Посібник з стоматології /К.М.Косенко, 
Ю.М.Батуринський – Одеса: Астропринт, 2009. - 280с. 
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2. Профілактика стоматологічних захворювань: підруч. для студ. вищих 
мед. навч. закл. /Л.Ф.Каськова, Л.І. Амосова, О.О.Карпенко та ін. [за ред. 
проф. Л.Ф. Каськової]. – Х.:Факт, 2011. – C.284-314, 352-363. 

3. ДСТУ ISO 9001-2001 державний стандарт України системи управління 
якістю. Вимоги / Qualitymanagementsystems. Requirements  //Чинний від 
2001-10-01.- К.: Стандарти, 2010. – 24 с. 

Допоміжні: 

1. Стоматология детского возраста /Л.С.Персин, В.М.Елизарова, С.В 
Дьякова. и др. – 2009. – 640 с. 

2. Курякина Н. В. Терапевтическая стоматология детского возраста /Н. 
В. Курякина. – 2010. – 744 с. 

 
 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ 
НАВЧАННЯ 

 

1. У дитини 6 років у 75 зубі виявлено глибоку каріозну порожнину, яка 

сполучається з порожниною зуба. Перкусія та зондування безболісні. На 
рентгенограмі 75 зубу невелике вогнище деструкції костної тканини в 
ділянці біфуркації корнів, кортикальна  пластинка 75 без патологічних змін. 
Який кореневий пломбувальний матеріал Ви оберете в даному випадку? 

А. Резорцин-формалінова паста 

В. Цинк-евгенолова паста 

С. Ендометазонова паста 

Д. Кальційвмісна паста 

5.Гутаперча 

 

2. Дитині 8 років. Скарги: на біль внаслідок механічних і температурних 
подразників в 21 зубі, біль при накушуванні. Анамнез: 2 доби тому отримав 
травму під час падіння. В 21 зубі горизонтальний перелом коронки в межах 
емалі та дентину, порожнина зуба відкрита, зондування болісне, біль від 
температурних подразників тривалий, перкусія болісна, рухливість І 
ступеню. Попередній діагноз: ускладнений перелом коронки зуба з 
оголенням пульпи. Яка лікувальна тактика у даному випадку? 

А. Операція видалення зуба 

В. Вітальна ампутація пульпи 
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С. Вітальна екстирпація пульпи 

Д. Кальційвмісна коренева паста 

Е. Ендометазонова коренева паста 

 

3.. Дитина 7,5 років скаржиться на наявність каріозної порожнини, зміну 
кольору переднього правого зуба верхньої щелепи. На медіальній 
контактній поверхні 11 виявлена каріозна  порожнина, заповнена 
розм'якшеним дентином, локалізована в межах навколопульпарного 
дентину. Визначається сполучення між каріозною порожниною і 
порожниною зуба, зондування якого безболісне. Перкусія зуба безболісна. 
Виберіть оптимальний матеріал для кореневої пломби. 
А. Гідроокискальційвмісна паста 

В. Формокрезолова паста 

С. Резорцин-формалінова паста 

Д. Йодоформна паста 

Е. Тимолова паста 

   

 

4. Пацієнт 13 років скаржиться на біль та набряк ясен в ділянці переднього 
зубу верхньої щелепи. Анамнез: зуб турбує другу добу. Біль постійний, 
посилюється від гарячого та заспокоюється від холодного. Об`єктивно: в 12 
зубі каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину, перкусія 
болісна, рухливість II ступеню. Ясна в ділянці причинного зубу набряклі, 
гіперемовані. Під час розкриття каріозної порожнини отримали краплю гною. 
Діагноз: гострий гнійний пульпіт 12 зуба. Лікування планується провести 
методом вітальної екстирпації. Виберіть кореневий пломбувальний матеріал.  
А. Кальційвмісна паста 

В. Цинк-евгенолова паста 

С. Ендометазонова паста 

Д. Тимолова паста 

Е. Гутаперчовий штифт та сілер 

 

5. Пацієнт 4 років скаржиться на сильний постійний біль у верхньому зубі, 
який посилюється під час їжі. Об`єктивно: в 53 зубі глибока каріозна 
порожнина на дистальній поверхні. Під час розкриття каріозної порожнини 
отримали краплю гною, перкусія болісна. Діагноз: гострий гнійний 
періодонтит 53 зуба.  Проводиться консервативне лікування. Виберить 
кореневий пломбувальний матеріал. 
А. Кальційвмісна паста 

В. Цинкевгенолова паста 

С. Ендометазонова паста 

Д. Резорцин-формалінова паста 

Е. Гутаперча 
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6. У дитини 6 років при огляді виявлена каріозна порожнина у 75 зубі. Після 
нефректомії екскаватором з’явилось оголення пульпи,глибоке зондування 
якого неболюче. На рентгенограмі 75 зуба: вогнище просвітлення кісткової 
тканини в ділянці біфуркації з нерівними контурами. Кортикальна пластинка 
45 зуба не пошкоджена. Оберіть матеріал для кореневої пломби. 
А. Резорцин-формалінова паста 

В. Цинкоксид-евгенольна паста 

С. Склоіномерний цемент 

Д. Цинк-фосфатний цемент 

Е. Йодоформна паста 

  

7. Батьки дитини 2,5 років звернулись до лікаря стоматолога зі скаргами на 
зруйнованість у нього передніх зубів верхньої щелепи. Об’єктивно: 
коронкові частини 51 та 61 зубів повнімтю відсутні. При зондуванні у гирлах 
кореневих каналів виявляються кровоточиві грануляції. Перкусія зубів 
неболюча. Оберіть препарат для дії на грануляційну тканину 

А. Натрію гипохлориту 

В. Хлоргексидин 

С. Перекис водню 

Д. Парамонохлорфенол 

Е. Фурацилін 

 

8. У дитини 7 років при огляді виявлена каріозна порожнина у 63 

зубі,заповнена розм’якшеним дентином. Під час некректомії екскаватором 
було виявлено оголення пульпи. При зондуванні біль та кровоточивість. 
Термометрия болюча.Яку пасту слід застосовувати у перше відвідування? 

А. Миш’яковисту 

В. Цинкоксид-евгенольна паста 

С. Параформальдегідну 

Д. Кальційгідровмісну 

Е. Тимолову 

 

9. У дитини 6 років при огляді виявлена каріозна порожнина у 46 зубі,яка 
знаходиться на рівні світлого розм’якшеного біляпульпарного дентину. 

Пульпа оголена. Зондування,термометрия,перкусія неболючі. На 
рентгенограмі:корінь 46 зуба сформований на 2/3 довжини. Оберіть матеріал 
для тимчасової дострокової обтурації. 
А. Резорцин-формалінова паста 

В. Тимолова 

С. Формокрезолова 

Д. Кальційвмісна 

Е. Йодоформна паста 
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10. Батьки дитини 5 років скаржаться на наявність у нього каріозної 
порожнини у бічному зубі нижньої щелепи справа. Об’єктивно: у 75 зубі 
виявляється каріозная порожнина на рівні розм’якшеного біля пульпарного 
дентина. Пульпа оголена.Зондування,перкусія безболісні. Оберіть матеріал 
для кореневої пломби у даному випадку. 
А. Цинкоксид-евгенолова паста 

В. Тимолова паста 

С. Формокрезолова паста 

Д. Йодоформна паста 

Е. Резорцин-формалінова паста 


