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Суть впровадження: метод лікування неспецифічних гострих
запальних процесів щелепно-лицевої 
ділянки у дітей.

Пропонується для впровадження в практику роботи лікарів- 

стоматологів щелепно-лицевих і дитячих хірургічних відділень 

обласних (міських) лікарень метод місцевого впливу на гнійну 

рану м’яких тканин, який є складовою частиною комплексного 

лікування неспецифічних гострих запальних процесів щелепно- 

лицевої ділянки.

Чільне місце в номенклатурі стоматологічних захворювань у 

дітей займають гострі запальні процеси обличчя та шиї. Зміна 

класичної картини захворювання у бік агресивного або млявого 

перебігу вимагає сучасної адекватної діагностики та активного 

комплексного хірургічного впливу на основні ланки патологічного 

процесу. Проблема післяопераційної терапії гнійної рани набуває 

принципової значимості у дитячій щелепно-лицевій хірургії. 

Традиційні антибактеріальні та антисептичні препарати, які 

використовуються для лікування гнійних ран, сприяють 

виникненню високовірулентних патогенних штамів мікро- 

организмів, що у ранні терміни обумовлює більш тривале 

лікування гнійно-запального захворювання і загоєння рани, а в 

пізні - надлишковий розвиток рубця, що є досить вагомою 

проблемою хірургії обличчя та шиї.

Метою методу є прискорення репарації ран, що утворюються 

після розкриття гнійних осередків при гострих запальних процесах 

щелепно-лицевої ділянки у дітей.



Спосіб виконання.

Після адекватного знеболювання проводиться широкий розтин 

гнійного осередку. Рановий хід та порожнина гнійника сануються 

1% розчином лізоциму, через ЗО хв. вони заповнюються 5% 

розчином унітіолу та дренуються. На ранову поверхню та 

асептичну пов'язку, починаючи з 1 дня після хірургічного 

втручання і до завершення 1 фази ранового процесу, наносяться 

тонкі шари мазі на гідрофільній основі "Офлокаш-Дарниця". 

Пов'язка змінюється 2 рази на добу.

В 2 та 3 фазах ранового процесу для місцевої терапії рани 

використовується мазь "Метилурацил-Дарниця" згідно вище

згаданої методики. Крім того, хворим застосовується комплекс 

загальної терапії відповідної нозологічної форми.

Метод лікування поліпшує клінічний перебіг захворювання, 

прискорює процеси очищення, гранулювання, рубцювання та 

епітелізації гнійної рани, сприяє утворенню невеликих рухливих 

рубців, скорочує терміни перебування дітей в стаціонарі на 2-5 

ліжко-днів (в залежності від тяжкості патології).

За додатковою інформацією з даної проблеми звертатися до 

укладачів листа.



Інформаційний лист с основним засобом наукової комунікації інноваційних процесів 
у галузі. Він зручний для використання, позбавлений інформаційного шуму, містить 

тільки ту інформацію, що мас прикладний зміст. 
“Укрмедпатентінформ” рекомендує ширше використовувати цей засіб 

комунікації, видання його не вимагає значних коштів.

Шановний колего!

До відома головних (штатних та позаштатних) спеціалістів 
Управлінь охорони здоров’я обласних (міських) держадміністрацій 

відповідальних за реалізацію інноваційних процесів 
в обласному (міському) регіоні!

Інформаційні листи, що видаютьсш та розповсюджуються 
Центром “Укрмедпатенгінформ” МОЗ України дозволяється 
копіювати в необхідній кількості з метою забезпечення потреб 

профільних спеціалістів ТМО (РМО).

“Укрмедпатенгінформ”

Інформаційний лист складено за матеріалами галузевого ДІФ України 
Відповідальний за випуск: проф. А.Р. Уваренко
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