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Модуль І. Ведення хворих в клініці ортопедичної стоматології 
відповідно до сучасних стандартів та рекомендацій 

 

Тема 1. Ведення пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів (часткові 

дефекти коронки зуби, підвищене стирання твердих тканин зубів, повне 

руйнування коронки зуба). 
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1. ТЕМА 1: ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ТВЕРДИХ 

ТКАНИН ЗУБІВ (ЧАСТКОВІ ДЕФЕКТИ КОРОНКИ ЗУБІВ, 

ПІДВИЩЕНЕ СТИРАННЯ ТВЕРДИХ ТКАНИН ЗУБІВ, ПОВНЕ 

РУЙНУВАННЯ КОРОНКИ ЗУБА). 

 
2. Актуальність теми. Дефекти твердих тканин зубів залишаються однією 

з найбільш поширених патологій (Бульбук О.В., Рожко М.М., 2020). Вони 

виникають унаслідок різноманітних захворювань (карієсу, некаріозних 

уражень), патологічного стирання твердих тканин, дефектів і вад розвитку 

твердих тканин у дітей, різноманітних травм (Біда В.І., Струк В.І., та ін., 2015). 

Лікарі-стоматологи сьогодні застосовують пряму реставрацію 

композитними матеріалами, непряму методику за допомогою лабораторного 

виготовлення зубних протезів із різних конструкційних матеріалів та 

напівпряму реставрацію, що не знайшла широкого поширення. 

Естетичні та гігієнічні вимоги пацієнтів обумовлюють необхідність 

застосування для лікування дефектів твердих тканин зубів, а також 

патологічного стирання твердих тканин зубів сучасних естетичних 

ортопедичних конструкцій. На жаль, виготовлення цих конструкцій 

передбачає глибоке препарування твердих тканин зубів, що може призводити 

до проявів післяопераційної підвищеної чутливості на етапах протезування й 

розвитку патологічних змін у пульпі. Гостро стоїть питання девіталізації зубів. 

Актуальними є розробка й обґрунтування застосування сучасних конструкцій 

незнімних зубних протезів, технологія виготовлення яких передбачає 

мінімальне препарування емалі та дентину зубів (Струк В.І., Забуга Ю.І., 

2019). 

 

3. Тривалість заняття: 4 год 

4. Навчальна мета. 

Знати: 

- Особливості обстеження пацієнтів з дефектами твердих тканин зубів. 

- Сучасні методи заміщення дефектів твердих тканин зубів. 

- Вкладки: види, методи виготовлення, показання до протезування залежно 

від індексу руйнування оклюзійної поверхні. 

- Штучні коронки: види, показання до застосування. 

- Препарування зубів під штучні коронки: правила, методика, інструментарій. 

- Клініко-лабораторні етапи  виготовлення  суцільнолитих, комбінованих, 

металокерамічних керамічних коронок. 



- Провізорні коронки: показання, методика виготовлення, матеріали. 

-Патологічне стирання твердих тканин зубів, ортопедичні методи лікування. 

Вміти: 

- Складати план обстеження пацієнтів із дефектами твердих тканин зубів 

залежно від особливостей клінічної картини; 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження. 

- Проводити диференційну діагностику і встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів із дефектами твердих тканин. 

- Володіти навичками препарування зубів під металокерамічні та суцільно 

керамічні коронки. 

- Володіти різними методами ретракції ясенного краю. 

- Демонструвати одержання анатомічних відбитків за допомогою різних 

відбиткових мас. 

- Провести припасовку готової коронки, перевірку оклюзії. 

- Демонструвати виготовлення суцільнолитої куксової вкладки. 
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