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Важливе значення флюорозу обумовлюється значним поширенням даного захворювання 

територією України. Для вторинної профілактики флюорозу зубів запропоновано декілька 

методик, але авторами не простежена їх ефективність, відсутні рекомендації щодо кратності 

курсів лікування, відсутня можливість вибору способу введення препарату до твердих тканин 

зубів. Все вищевикладене диктує необхідність пошуку нових, ефективних, доступних і науково 

обґрунтованих способів вторинної профілактики флюорозу постійних зубів у дітей. 

Нами досліджені постійні зуби у дітей віком від 7 до 9 років з проявами флюорозу у 

вигляді крейдоподібних плям, які займали до 50% зубної поверхні. З метою підвищення 

мінералізації зубів, попередження розвитку пігментації і деструкції емалі та поступового 

зникнення крейдоподібних плям усім дітям застосовувався запропонований нами метод 

екзогенної вторинної профілактики флюорозу, який включає використання розчину хлориду 

кальцію з уротропіном у співвідношенні 1:1, що відповідає вмісту цих речовин в таблетках 

“Кальцекс”. Залежно від вираженості клінічних проявів розчин використовувався шляхом 

аплікацій, електрофорезу чи фонофорезу. Аплікації препарату проводилися як в умовах 

стоматологічної поліклініки, так і в домашніх умовах. При застосуванні аплікацій ватний 

тампон, зволожений вищевказаним розчином, на 5 хв. накладали на зуби, попередньо очищені 

від нальоту та ізольовані від слизової оболонки. Тампони міняли тричі поспіль. Час загальної 

експозиції розчину становив 15 хв. Один курс профілактики складався з 10 – 15 сеансів. 

Фізіотерапевтичні методи (електрофорез, фонофорез) проводилися лише в умовах 

стоматологічної поліклініки. При застосуванні електрофорезу чи фонофорезу кальцій-

уротропінового комплексу на курс профілактики призначали 7 – 10 сеансів. Курс профілактики 

проводили двічі за рік. 

Через рік після проведеного курсу профілактики відзначалися стабілізація флюорозних 

уражень у 56% зубів та поліпшення стану ураженої флюорозом емалі у 44% зубів. Поліпшення 

проявлялося не тільки зменшенням розмірів флюорозних плям у 37% зубів, а й повним їх 

зникненням у 7% зубів. Використання запропонованого кальцій-уротропінового комплексу 

дозволило збільшити ефективність профілактики (порівняно з традиційним глюконатом 

кальцію) майже вдвічі при скороченні кількості сеансів одного профілактичного курсу на 5 – 10 

відвідувань. 

Висока ефективність запропонованого кальцій-органічного комплексу підтверджує 

можливість його застосування в практичній стоматології для екзогенної вторинної 

профілактики флюорозу зубів у дітей. 


