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1. ТЕМА 2: ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ДЕФЕКТАМИ ЗУБНИХ РЯДІВ 

ТА ПОВНОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ. 

 
2. Актуальність теми. Однією із найпоширеніших форм ураження 

зубощелепного апарату, особливо у дорослому віці, є дефекти зубних рядів. За 

даними ВООЗ поширеність дефектів зубних рядів сягає 75%, а за даними 

різних українських авторів – від 70 до 95%. Вибір способу реабілітації 

пацієнтів з дефектами зубних рядів залишається актуальною задачею 

стоматології. Його обмежено рядом об’єктивних та суб’єктивних причин, 

співвідношення яких, безумовно, з плином часу змінюється. Так, наприклад, 

удосконалення методик дентальної імплантації вимагає перерозподілу між 

показаннями до знімного та незнімного протезування (Слинько Ю. О., 

Соколова І. І., 2019). 

Технологія виготовлення бюгельних протезів є досить трудомісткою і 

вимагає від лікаря особливого фахового підходу, знань та умінь виконувати 

складні маніпуляції в порожнини рота, від цього в значній мірі будуть 

залежати результати проведеного лікування. 

Повна втрата зубів на щелепах зумовлена тими ж причинами, що й їх 

часткова втрата. Це наслідок прогресування карієсу зубів та його ускладнень, 

захворювань тканин пародонта, специфічних запальних процесів, 

функціонального перевантаження зубів тощо. Повна втрата зубів призводить 

до топографічних змін співвідношень органів та тканин ротової порожнини. 

Вивченню особливостей клінічної картини беззубої ротової порожнини 

необхідно приділити особливу увагу, що забезпечить успіх ортопедичного 

лікування. 

 

3. Тривалість заняття: 4 год 

4. Навчальна мета. 

Знати: 

- Особливості обстеження пацієнтів з дефектами зубних рядів або з повною 

втратою зубів. 

- Функціональну анатомію та біомеханіку зубощелепового апарату. 

- Сучасні методи заміщення дефектів зубних рядів: знімні та незнімні. 

- Клініко-лабораторні етапи виготовлення мостоподібних протезів. 

- Показання до протезування різними видами часткових знімних протезів. 

- Конструкційні особливості часткових знімних пластинкових та бюгельних 

протезів. 



- Клініко-лабораторні етапи виготовлення часткових та повних знімних 

пластинкових протезів. 

- Фактори, які забезпечують фіксацію знімних протезів. 

- Вплив знімних протезів на тканини порожнини рота і організм людини, 

клінічні прояви, усунення. 

Вміти: 

- Складати план обстеження пацієнтів з дефектами зубних рядів та повною 

втратою зубів залежно від особливостей клінічної картини. 

- Аналізувати результати додаткових методів обстеження. 

- Проводити диференційну діагностику, встановлювати попередній та 

остаточний діагноз у пацієнтів із дефектами зубних рядів та повною втратою 

зубів. 

- Складати план підготовки ротової порожнини до протезування. 

- Припасовувати індивідуальну ложку на верхню та нижню щелепу. 

- Володіти різними методами зняття функціональних відбитків. 

- Проводити перевірку конструкції знімного протеза в артикуляторі та у 

ротовій порожнині. 

- Накладати знімні протези і проводити корекцію. 

- Лікувати захворювання СОПР, що виникають під впливом базисів знімних 

протезів. 
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