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БІОФІЗИЧНА ОЦІНКА МЕТАЛЕВИХ
КОНСТРУКЦІЙ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

Меньшикова М. І.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Клінічні дослідження 43 хворих з непереноси-
містю до металевих зубних протезів виявило зале-
жність кислотності слини,фізико-хімічних власти-
востей сплаву зубного протеза та його електролі-
тичних даних. Узагальнення даних клінічних еле-
ктрохімічних досліджень хворих які страждають
непереносимістю до різноманітних металевих
конструкції зубних протезів та для постановки ді-
агнозу запропонований експресний узагальнений
показник величина якого дозволяє вибрати раці-
ональну конструкцію зубного протезу для подаль-
шого ортопедичного лікування.

РЕЄСТРАЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ

ПРИ ОРТОДОНТИЧНОМУ ЛІКУВАННІ

Романов К. К., Кордонець О. Л.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Після встановлення терміну «центральне спів-
відношення» розвинулось біля 19 теорій на раху-
нок нього, але згідно з останнім виданням глоса-
рію ортопедичних термінів “The Glossary of Pro-
sthodontics Terms” 2005 року: “Центральне співвід-
ношення (ЦС) — це стан при якому верхньощелеп-
на та нижньощелепна суглобова поверхня кон-
тактують між собою самою тонкою частиною су-
ставного диска та нижньощелепний суглобовий
відросток знаходиться у передньо-верхньому по-
ложенні відносно СНЩС, максимальний контакт
між усіма зубами може бути відсутній». Ціль ор-
тодонтичного лікування досягти максимального
контакту зубів в положенні ЦС та максимальній
розслабленості усіх м’язів.

Актуальність теми. За даними різних авторів
ураження скронево-нижньощелепного суглобу, як
морфологічні так і функціональні спостерігають-
ся у 40-75 % дорослого населення та займають тре-
тє місце серед основних нозологічних форм стома-
тологічних захворювань. В 70-95 % випадках да-
ної патології виявляються внутрішні порушення
СНЩС, які в більшості випадків зумовлені функ-
ціональними порушеннями оклюзії.

Мета дослідження: вивчення способів реєстра-
ції ЦС та його вплив на планування ортодонтич-
ного лікування.

Матеріали та методи. Для проведення дослі-
дження взяли участь пацієнти зі скаргами на біль

та хрускіт в СНЩС віком від 20 до 40 років. Па-
цієнтам було проведено КТ та реєстрація ЦС за
допомогою проб Roth`s power bite та гіпсовка в
артикулятор.

Висновок. Важливим аспектом при ортодонти-
чному лікуванні являється не тільки естетика, але
і функціональна робота зубощелепної системи.
Саме тому реєстрація центрального співвідношен-
ня є незамінною при діагностиці та плануванні
ортодонтичного лікування.

ЗАСТОСУВАННЯ ІРИГАТОРА
ЯК ЗАСОБУ ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Колойденко А. М.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Актуальність теми. Первинна профілактика —
це комплекс заходів, спрямованих на попереджен-
ня виникнення захворювань. Іригатори-це допомі-
жні засоби догляду за порожниною рота. Здійсню-
ють додатково очисну, масажну дію, бальнеоло-
гічний і лікувальний ефекти. Іригатори через на-
конечник забезпечують постійний, пульсуючий
струмінь води під тиском. Іригації порожнини
рота завжди має передувати чищення зубів зубною
щіткою. У домашніх умовах іригації призначають
протягом 30 діб 4 рази за рік.

Мета дослідження: вивчити поширеність засто-
сування іригатора серед населення, як засобу пер-
винної профілактики стоматологічних захворю-
вань.

Матеріали і методи. У дослідженні брали участь
75 осіб у віці 18–35 років. Було проведено опиту-
вання на предмет застосування іригаторів для гі-
гієни порожнини рота. Серед усіх опитаних була
проведена санітарно — просвітня робота з гігієни
порожнини рота.

Обговорення результатів. У 100 % опитаних в
порожнині рота були присутні реставрації зубів,
у 20 осіб були ортопедичні конструкції, 30 — мали
ортодонтические апарати в порожнині рота. До-
слідження показало, що тільки 10 чоловік (13,3 %)
поінформовані про даний метод гігієни порожни-
ни рота і тільки 7 чоловік (9 %) використовують
іригатор, як засіб профілактики стоматологічних
захворювань

Висновки. Населення недостатньо інформова-
не і не застосовує методи і засоби первинної про-
філактики в достатньому обсязі. Робота лікаря —
стоматолога повинна мати на увазі реалізацію ефек-
тивної первинної профілактики стоматологічних
захворювань


