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Актуальність теми. На сьогоднішній день проблема гігієни 
порожнини рота у дітей та підлітків, з урахуванням високій поширено
сті карієсу зубів, його ускладнень та інших стоматологічних захворю
вань залишається актуальною, особливо у ортодонгнчннх пацієнтів з 
незнімними ортодонтичними конструкціями в порожнині рота. Коли 
на зубах закріплена складна система з безліччю дрібних деталей, то 
вичистити все якісно набагато склади т с .  Для того щоб уникнути 
утворення карієсу, потрібно підгримувати ідеальну чистоту зубів.

Одним із найважливіших етапів забезпечення ретельної та 
регулярної гігієни ротової порожнини, особливо у дітей є розвиток 
гігієнічних навичок догляду за порожнинно рота та підвищення мо
тивації.
Метою дослідження було продемонструвати ефективність методів
підвищення мотивації індивідуальної гігієни порожнини рота у орто
донт ичних пацієнтів.

Методи дослідження. Вивчення стоматологічного статусу та 
показників гігієни порожнини рота проводилося на першому прийомі 
у 20 ортодонгнчннх пацієнтів на кафедрі післядипломної освіти ліка
рів-ортодонтів. Стан гігієни порожнини рота оцінювали за інтерпрето
ваним під пацієнтів з брекет-технікою індексом ефективності гігієни 
(Podshadley, Haley, 1968) та фіксували в медичній карті.

Після обстеження всіх пацієнтів навчали стандартному методу 
чищення зубів, проводили підбір засобів індивідуальної гігієни та 
запропонували додатковий метод мотивації -  «Щоденник оргодонтич- 
ного пацієнта», який включає загальні поняття про засоби індивідуа
льної гігієни порожнини рота, методи чистки зубів з урахуванням ор- 
тодонтичної апаратури та пам’ятку про виконання гігієнічних 
стоматологічних процедур.

Для пацієнтів з брекет-технікою на зубах основними вимогами 
ДО гігієни були: гігієнічна чистка після кожного прийому їжі; викори-
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стадия додаткових засобів гігієни ротової порожнини, таких як йор- 
шики, ірригатори; проведення професійної гігієни кожні 3 місяці.

Щомісяця під час клінічних оглядів під час корекції брекет- 
техніки проводили обов’язкове контрольне чищення зубів під нагля
дом лікаря, корекцію навичок за потреби. Через 3 місяці проводили 
повторне обстеження рівня гігієни.

У результаті досліджень спостерігалося покращення гігієни 
порожнини рота у всіх ортодонтичних пацієнтів після проведення 
гігієнічного навчання порівняно з первинним обстеженням з 1,04 (за
довільна гігієна) до 0,42 (гарна гігієна).

Висновки. Додаткове використання сучасних мотиваційних 
методів та постійний контроль гігієни з боку лікаря-ортодонта підви
щує інтерес ортодонтичних пацієнтів до чищення зубів та допомагає 
покращити гігієнічний стан ротової порожнини.
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Красива, приваблива посмішка дуже важлива для комунікації 
у світі. При зустрічі прийнято посміхатися, як мінімум, з ввічливості, а 
в моменти радості ми мимоволі сміємося з відкритим ротом. На жаль, 
різні патології можуть призводити до того, що відбувається помітна 
зміна кольору одного із центральних зубів. Це значно знижує естетич
не сприйняття всієї посмішки загалом. Навіть один зуб іншого відтінку 
мимоволі привертає увагу до себе.

Дисколоритом у стоматологічній практиці називають зміну 
кольору зубів, яка викликана тими чи іншими причинами. Диско дори
ти поділяються на зовнішні, внутрішні, придбані. Зміни, що виника
ють до прорізування зубів, розглядаються у МКХ-10, категорії від 
К00.8 до К00.88. Причиною зовнішнього дисколориіу є пігментований 
наліт, який утворюється на шорсткій емалі, мікроскопічних тріщинах 
або анатомічних порожнинах внаслідок вживання фарбуючих продук
тів (чай, кава, червоне вино, куріння, газована вода, тощо) знижений
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