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Актуальність теми. Пломбування, метою якого є ліквідація 

патологічного процесу в твердих тканинах зуба, не в повній мірі 

відновлює форму і функціональні можливості бічних зубів з позиції 

повноцінної оклюзії. В свою чергу, відсутність контактних пунктів при 

збережених зубних рядах призводить до поступового переміщення 

жувальних зубів у медіальному напрямку. При корекції не завжди 

правильно усуваються блокуючі контакти, пришліфовуються опорні 

горбки зубів замість їх схилів, для аналізу результатів не 

використовується оклюдограма. Таким чином, втрачається множинний 

контакт, стирання зон підвищення і викривлення оклюзійних контактів. 

Некоректне протезування, коли не відновлюється анатомічна форма 

оклюзійної поверхні зуба призводить до викривлення оклюзійних 

контактів, подальшому зсуву нижньої щелепи назад або зміщенню її в 

протилежний бік від непрямої реставрації, зниженню висоти нижнього 

відділу обличчя, порушення функції скронево-нижньощепного суглоба. 

Усунення шкідливого впливу оклюзійного навантаження залежить від 

інформативної діагностики і правильного підбору способів оклюзійної 

корекції та має ґрунтуватися на динамічному клініко-інструментальному 

спостереженні, встановленні адекватних способів реформування 

поверхонь застосовуваних протезів з їхнім оклюзійним гармоніюванням, 

що дозволить досягти довготривалого успішного результату лікування. 

 

Тривалість заняття: 3 години 

 

Знати: 

• етіологію, патогенез, класифікації, клінічні прояви, критерії 

діагностики, диференціальної діагностики оклюзійно- 

артикуляційних порушень; 

• міжнародну класифікацію хвороб Десятого перегляду (МКХ-10); 

• прогноз, сучасні стандарти діагностики, профілактики та лікування 

оклюзійно-артикуляційних порушень. 

 

Вміти: 

• проводити діагностику оклюзійно-артикуляційних порушень за 

допомогою оклюзографії та трактувати результати отриманої 

оклюдограми; 

• проводити лабораторну оцінку оклюзійних співвідношень та 

біометрію на гіпсових моделях щелеп пацієнтів, встановлених в 

артикулятор; 

• проводити вибіркове пришліфовування оклюзійних контактів; 

• проводити правильний вибір ортопедичної конструкції, залежно від 

виду оклюзійно-артикуляціного порушення; 

• встановлювати фактори ризику розвитку ускладнень під час 

ортопедичного лікування, їх прогностичні ознаки та алгоритми 

визначення. 
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