
Терапевтична стоматологія III курс  

Діагностичні та лікувальні маніпуляції на фантомах I. 

Профілактика захворювань твердих тканин зубів  

1. Провести зняття зубних відкладень механічним способом.  

2. Провести зняття зубних відкладень фізичним способом.  

3. Провести зняття зубних відкладень хімічним способом.  

4. Провести зняття зубних відкладень комбінованим способом.  

5. Провести ремінералізацію твердих тканин зуба "Фторлаком".  

6. Провести герметизацію фісур.  

  

II. Лікування карієсу  

1. Препарування каріозної порожнини I класу за Блеком.  

2. Препарування каріозної порожнини II класу за Блеком.  

3. Препарування каріозної порожнини III класу за Блеком.  

4. Препарування каріозної порожнини IV класу за Блеком.  

5. Препарування каріозної порожнини V класу за Блеком.  

6. Препарування каріозної порожнини VI класу за Блеком  

7. Провести накладання лікувальної прокладки.  

8. Провести накладання ізолюючої прокладки.  

9. Провести  пломбування  каріозної  порожнини  композитними 

 матеріалами хімічного твердіння.  

10. Провести  пломбування  каріозної  порожнини  композитними 

 матеріалами світлового твердіння.  

III. Лікування пульпіту  

1. Провести аплікаційне знеболення.  

2. Накласти девіталізуючі засоби при лікуванні пульпіту.  

3. Проводити розкриття порожнини зуба.  

4. Провести ампутацію пульпи.  

5. Провести екстирпацію пульпи.  

IV. Лікування періодонтиту  

1. Провести медикаментозну обробку кореневих каналів.  

2. Обрати інструменти для проведення механічної обробки кореневих каналів.  

3. Провести інструментальну обробку кореневих каналів.  

4. Запломбувати кореневі канали твердіючими пастами.  

5. Запломбувати кореневі канали методом латеральної конденсації.  



6. Запломбувати кореневі канали методом вертикальної конденсації.  

7. Запломбувати кореневі канали методом центрального штифта.  

  

Станція  
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лікувальні маніпуляції на 

фантомах  

Матрикул  

(книжка)  

Практична навичка  

(ОСКІ)  

I.  Профілактика  

захворювань  твердих  

тканин зубів  

Провести зняття зубних 

відкладень.  

Провести зняття зубних 

відкладень механічним 

способом.  

Провести зняття зубних 

відкладень  фізичним 

способом.  

Провести зняття зубних 

відкладень  хімічним 

способом.  

Провести зняття зубних 

відкладень комбінованим 

способом.  

Провести ремінералізацію 

твердих тканин зубів.  

Провести ремінералізацію 

твердих тканин зуба  

"Фторлаком".  

Провести 

фісур.  

герметизацію  Провести  гер 

фісур.  

метизацію  

II.  Лікування карієсу  Препарувати 

порожнини.  

каріозні  Препарування 

порожнини 

 I  

каріозної 

класу 

 за  

   Блеком.  

Препарування  каріозної  

   порожнини II  класу за  

   Блеком.  

Препарування  каріозної  

   порожнини III  класу за  

   Блеком.  

Препарування  каріозної  

   порожнини IV  класу за  

   Блеком.  

Препарування  каріозної  

   порожнини V  класу за  

   Блеком.  

Препарування  каріозної  



   порожнини VI 

Блеком  

класу за  

Провести  накладання 

лікувальної та ізолюючої 

прокладок.  

Провести накладання 

лікувальної прокладки.  

Провести накладання 

ізолюючої прокладки.  

Пломбувати каріозні 

порожнини сучасними  

Провести пломбування 

каріозної порожнини  

 пломбувальними 

матеріалами.  

композитними матеріалами 

 хімічного твердіння.  

Провести пломбування 

каріозної порожнини 

композитними матеріалами 

світлового твердіння.  

III.  Лікування пульпіту  Провести аплікаційне 

знеболення.  

Провести  аплікаційне 

знеболення.  

Накладати девіталізуючі 

засоби при лікуванні 

пульпіту.  

Накласти девіталізуючі 

засоби при лікуванні 

пульпіту.  

Проводити розкриття 

порожнин зубів всіх груп.  

Проводити  розкриття 

порожнини зуба.  

Виконати  ампутацію  та 

екстерпацію пульпи.  

Провести  ампутацію 

пульпи.  

Провести  екстирпацію 

пульпи.  

IV.  Лікування 

періодонтиту  

Провести медикаментозну 

та  інструментальну 

обробку  кореневих 

каналів.  

Провести медикаментозну 

обробку  кореневих 

каналів.  

Провести інструментальну 

обробку  кореневих 

каналів.  

Обрати інструменти для 

проведення  механічної 

обробки  кореневих 

каналів.  

Запломбувати кореневі 

канали (пастами, 

цементами, штифтами).  

Запломбувати кореневі 

канали твердіючими 

пастами.  

Запломбувати кореневі 

канали методом латеральної 

конденсації.  



Запломбувати кореневі 

канали методом 

вертикальної конденсації.  

Запломбувати кореневі 

канали методом 

центрального штифта.  
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