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Актуальність: Розробка першої системи для проектування і виготовлення коронок почалася у Франції під ке-
рівництвом доктора Francois Duret в 1971 році. В1973 року була представлена його дисертаційна робота під на-
звою «Оптичний відтиск», в якій вперше в стоматології була озвучена концепція автоматизованого проектування і 
виготовлення зубних протезів. В основу роботи інтраоральних сканерів покладені безконтактні оптичні технології, 
такі як: конфокальна мікроскопія, оптична когерентна томографія. Крім того, застосовується декілька видів дже-
рел структурованого світла і оптичних компонентів. Інтраоральні сканери дозволяють отримувати цифрові 3Д 
відбитки зубів і навколишніх м'яких тканин безпосередньо в порожнині рота пацієнта. Таким чином, відпадає не-
обхідність в морально застарілій і незручній процедурі створення гіпсових моделей і відбитків. Актуальність тех-
нології внутрішньоротового сканування і її велика перспектива обумовлюють бурхливий до неї інтерес і неухиль-
ний розвиток. 

Мета дослідження: обґрунтування доцільності застосування інтраоральних сканерів в стоматологічній клініці. 

Матеріали і методи: порівняння якісних характеристик моделей, отриманих при відливці відбитків, отриманих 
традиційним способом та 3-Д відбитків зубів, отриманих при застосуванні інтраорального сканера. 

Результати роботи: в результаті проведеної роботи отримали 24 цифрові зліпки зубів у пацієнтів при вигото-
вленні знімних та незнімних ортопедичних конструкцій. На сьогоднішній день інтраоральний сканер може повніс-
тю замінити відбиткові маси при проведенні будь-яких робіт по протезуванню. В своїй роботі ми сканували і пре-
паровані зуби, і імпланти, і беззубі щелепи. Роботи можуть бути будь-якій мірі протяжності - від мікропротезуван-
ня одиночними конструкціями до цілісних робіт на всю щелепу. 

Переваги використання сканера: 
1. Зменшує вартість реставрації.  
2. Інтеграция з Smile Design (моделювання посмішки).  
3. Передача цифрового замовлення унеможливлює втрати інформації або неточного оформлення з боку 

лабораторії.  
4. Цифрові відбитки потрапляють в лабораторію за декілька секунд. 
5. Можливість 3-Д друку прототипу конструкції для примірки і узгодження форми.  
6. Зручність зберігання всіх даних в цифровому форматі по кожному пацієнту.  
7. Можливість узгодження конструкції на етапі цифрового дизайну 

Висновок: на сьогоднішній день список інтраоральних сканерів не так вже і малий. Вже зараз на ринку з'явля-
ється все більше нових моделей внутрішньоротових сканерів. Міняється дизайн, спосіб і сама методика здобуття 
зображення. Системи стають зручнішими як для лікарки, так і для пацієнта. 
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Актуальність. Профілактичні заходи є важливою складовою діяльності медичних закладів. Але не менш важ-
ливим елементом профілактики є особиста гігієна людини. Це фактор збереження і зміцнення здоров'я і запобі-
гання захворюванням. Поняття особистої гігієни включає в себе такі питання, як режим дня, харчування, догляд 
за шкірою і порожниною рота а також одягом, загартовування організму, фізичну культуру, особисту гігієну у праці 
і побуті тощо. Тому актуальною є проблема щодо підвищення грамотності населення в питаннях впровадження 
гігієнічних заходи. Це, в свою чергу, залежить від рівня обізнаності фахівців. 

Метою нашого дослідження є зʼясування та порівняння рівня обізнаності студентів IVтаV курсів стоматологіч-
ного факультету УМСА щодо гігієни порожнини рота та виконування ними методів особистої гігієни. 


