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генологічного контролю якості пломбування кореневих каналів накладали ізолюючу прокладку й постійну 
пломбу з композитного матеріалу. 

Результати. Наші дослідження показали, що застосування в ролі тимчасового пломбувального матеріа-
лу «Calasept» під час лікування хронічних періодонтитів дає позитивний результат, який підтверджувався 
рентгенологічно. При розмірі деструкції кісткової тканини більше 3 мм після тимчасової обтурації кореневих 
каналів на 4 тижні лікування деструкція зменшувалася на ⅓ від початкової, а вже через 5 тижнів ці показни-
ки зменшувалися від ⅓ до ½ від початкового розміру. Збільшувалася і щільність кісткової тканини у вогнищі 
деструкції, утворювався кістковий малюнок. 

Висновки. Результати наших досліджень показали, що при лікуванні деструктивних форм хронічного 
періодонтиту (коли резорбція досягає 3 мм і більше) доцільно проводити тимчасове пломбування корене-
вих каналів матеріалом «Calasept», що підтверджується стійкими позитивними змінами у відновленні кіст-
кової тканини періапікальної ділянки. Це дозволяє рекомендувати даний пломбувальний матеріал до широ-
кого застосування в лікуванні хронічного періодонтиту. 
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Метою дослідження стало вивчення стану пломб із СІЦ «Цемілайт» у найближчі й віддалені терміни 

при різних підходах до препарування. 
Матеріали й методи. Клінічне обстеження й лікування проведено 31 пацієнту віком 18-45 років. Усього 

проліковано 54 зуби з каріозними порожнинами 2 класу за Блеком. Пацієнтів було розділено на 4 групи. 
У 1 групі препарували основну порожнину без додаткових елементів ретенції. У 2 групі препарували ос-

новну порожнину з елементами ретенції у вигляді додаткової площадки на жувальній поверхні молярів і 
премолярів. У 3 групі виконували «тунельне» препарування. У 4 групі препарували основну порожнину без 
додаткових елементів ретенції. Для відновлення використовували технологію «закритого сендвіча». Якість 
виконаних нами пломб оцінювали через 12 і 24 місяці за критеріями USPHS. 

Результати дослідження. У 1 групі контрольні огляди через 12 місяців показали, що крайове приляган-
ня трьох пломб у молярах порушено, барвник проникав між пломбою й зубом на глибину близько 1 мм, але 
при цьому пацієнт не відчував больової реакції на подразники, що свідчить про позитивний вплив іонів фто-
ру, які входять до складу матеріалу. Відбувалося також потемніння кольору пломб на один порядок за шка-
лою Віта. Через 2 роки в 4 випадках виявляли порушення контактного пункту. У 2 групі через 12 місяців у 1 
зубі діагностовано порушення крайового прилягання, причому в місці додаткової площадки, що свідчить про 
високий ступінь механічного навантаження на неї. Через 2 роки у двох випадках виявляли порушення кон-
тактного пункту. Як і в 1 групі, колір залишився стабільним. 

У 3 групі через 12 місяців у 2-х зубах була діагностована тріщина горба в тому місці, де проводилося ту-
нельне препарування. Через 2 роки зафіксовано 1 випадок цього ускладнення. У цій групі були кращі 
естетичні показники в порівнянні з 1 і 2 групами, що пов'язано з невеликою кількістю видалених тканин зуба. 

У 4 групі закриття СІЦ «Цемілайт» мікрогібридним фотополімерним матеріалом «Charisma» дозволило 
набагато знизити недоліки склоіономеру. Через 12 місяців у цій групі не спостерігалося порушення 
цілісності пломб і крайового прилягання. Не було зміни кольору реставрації, але у двох випадках 
спостерігали фарбування контактних поверхонь і втрату блиску поверхні пломби. Через 2 роки порушення 
цілісності пломб і крайового прилягання не спостерігалося. Основним дефектом пломб, виконаних за цією 
методикою, є втрата блиску поверхні. 

Найкращий результат був досягнутий у 4 групі, де відновлювали дефекти твердих тканин за методикою 
«закритого сендвіча». Застосування сендвіч- техніки сприяє міцнішому з'єднанню композиту з тканинами 
зуба у важкодоступних для полімеризації ділянках. СІЦ хімічно зв'язується з тканинами зуба, активно 
виділяє фтор, йому властива еластичність, що покращує обробку, запобігає розвитку карієсу й забезпечує 
надійне крайове прилягання. 

Отже, склоіономерний цемент «Цемілайт» – доступний матеріал із цілою низкою позитивних характери-
стик, зокрема антикарієсогенною дією й тісною хімічною адгезією до твердих тканин. 

 
 
 


