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Пропонується для впровадження в практику роботи профільних 

закладів охорони здоров'я спосіб екзогенної вторинної профілактики 

легких форм флюорозу постійних зубів.

Флюороз постійних зубів різного ступеня важкості зустрічається 

часто в регіонах України ( Полтавська, Київська, Сумська та інших 

областях). В 7-9-літньому віці діагностуються дуже легкі та легкі 

форми флюорозу, а у 17-літніх юнаків і дівчат - більш важкі. Дуже легкі 

та легкі форми флюорозу з плином часу не тільки не само- 

виліковуються, а вже через 1-2 роки досить часто переходять в більш 

важкі, що свідчить про необхідність лікування таких дітей протягом 

першого року після прорізування зубів.

Застосування запропонованого способу вторинної профілактики 

спрямоване на попередження прогресування дуже легких та легких 

форм флюорозу та надання емалі природного вигляду.

Мета досягається застосуванням комплексу хлориду кальцію та 

уротропіну у співвідношенні 1:1. 10% водний розчин препарату (5% 

хлориду кальцію та 5% уротропіну) призначають у вигляді аплікацій, 

електрофорезу чи фонофорезу при наявності крейдяних плям емалі, які 

займають до 50% поверхні зуба.

МЕТОДИКА ЛІКУВАННЯ. Ватний тампон, зволожений розчином 

кальцексу, на 5 хвилин накладають на зуби, попередньо очищені від 

нальоту та ізольовані від слизової оболонки. Тампони міняють тричі 
поспіль. Час загальної експозиції розчину 15 хвилин. На один курс 

лікування рекомендується 10-15 сеансів.

При застосуванні електрофорезу чи фонофорезу кальцій- 

уротропінового комплексу на курс лікування призначають 7-10 сеансів.



Після кожної процедури бажано утриматися від вживання їжі протягом 

2 годин. Курси профілактики проводяться двічі на рік до надання емалі 

природного вигляду. Застосування кальціш-уротропінового комплексу 

електрофорезом чи фонофорезом ефективніше від аплікацій.

Ефективність вторинної профілактики оцінюється на основі 

співставлення значень імпедансного опору твердих тканин зубів та 

площі уражених ділянок емалі в динаміці лікування.

Запропонований спосіб профілактики поліпшує клінічний перебіг 

флюорозу, що через 1-2 роки приводить до нормалізації імпедансного 

опору твердих тканин зубів, відсутності розвитку пігментації та 

деструкції емалі та поступового зникнення крейдоподібних плям.

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до авторів.
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