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Корисна модель належить до медицини, зокрема до стоматології і може бути використана в 
комплексному лікуванні захворювань пародонту та слизової оболонки порожнини рота. 

Відомий спосіб лікування пародонту та слизової оболонки рота [В.М. Балін, А.К. 
Иорданішвілі, А.М. Ковалевський та ін., 2003 р.] полягає в тому, що хворим індивідуально на 
етапі підготовки до лікування виготовляють еластичні зубоясенні капи. В них розташовують 5 

лікарські препарати та пролонгують їх дію на тканини пародонта. Однак використання 
індивідуально виготовлених кап передбачає додаткові витрати на їх виготовлення, носіння та на 
кошти на лікарські засоби, що їх закладають у капу. 

В основу корисної моделі "Спосіб лікування захворювань пародонта та слизової оболонки 
порожнини рота" поставлено задачу підвищити ефективність лікування: скорочення терміну 10 

лікування, досягнення стійкого клінічного ефекту, здешевлення. 
Поставлена задача вирішується способом лікування захворювань пародонта та слизової 

оболонки рота, який полягає в тому, що після зняття зубних відкладень та обробки 
пародонтальних кишень чи запальних уражень слизової оболонки порожнини рота на уражені 
ділянки слизової оболонки порожнини рота, в пародонтальні кишені накладають на 1 годину 15 

лікувальну нетвердіючу пасту Варченка О.В., що містить препарати протимікробної, 
протизапальної і знеболюючої дії, курс лікування 7-10 днів. 

Паста містить препарати рифампіцин 0,15 № 5 або інший антибіотик за результатами 
бактерілогічного засіву /9,6 %/, метронідазол 0,25 №5 /16,0 %/, флюконазол 0,1 № 3 /3,8 %/, таб. 
"Аскорутин" 0,3 /аскорбінової кислоти 0,05, рутозиду 0,05, декстроза 0,2 / № 5 /19,2 %/, 20 

анестезин 0,3 /3,85 %/, ефірну олію шавлії /0,5 %/, обліпихову олію /22,4 %/, наповнювачі 
таблетованих форм /24,65 %/ [Заявка на корисну модель № 201211265]. 

Спосіб здійснюється таким чином. Проводять бактеріологічний засів вмісту зубоясенної 
кишені чи поверхні виразки, знімають зубні відкладення ручним, інструментальним та 
ультразвуковим методами, проводять обробку пародонтальних кишень чи запальних уражень 25 

слизової оболонки порожнини розчинами антисептиків, після чого накладають лікувальну 
нетвердіючу пасту Варченка О.В. на уражені ділянки слизової оболонки порожнини рота, в 
пародонтальні кишені на 1 годину. Курс лікування 7-10 днів. Допускається застосування 
лікувальної пасти під парафінові пов'язки. 

Приклад 30 

Хвора Л., 37 років, пройшла курс лікування генералізованого пародонта середнього ступеня 
в стадії загострення традиційним методом. Гострі запальні явища ясен зменшились, зникла 
гноєтеча із пародонтальних кишень, дещо зник неприємний запах із порожнини рота. Однак ще 
залишилися скарги на кровоточивість під час чищення зубів, незначний свербіж та біль в яснах. 
Хворій проведено бактеріологічний засів вмісту пародонтальних кишень, виділений 35 

Staphilokocus Aureus, чутливий до норфлоксацину. Хворій проведено місцеве лікування 
лікувальною пастою Варченка О.В. протягом 7 днів. В результаті проведеного лікування 
визначаються ясна блідо-рожевого кольору, без ознак запалення, виділень із зубоясенних 
кишень немає, зубоясенне прикріплення в межах норми. Хвора відмічає свіжий подих, 
кровоточивість ясен відсутня. 40 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  
Спосіб лікування захворювань пародонта та слизової оболонки рота, який характеризується 
тим, що після зняття зубних відкладень та обробки пародонтальних кишень чи запальних 45 

уражень слизової оболонки порожнини рота розчинами антисептиків на уражені ділянки 
слизової оболонки порожнини рота, в пародонтальні кишені накладають на 1 годину лікувальну 
нетвердіючу пасту Варченка О.B., що містить препарати протимікробної, протизапальної і 
знеболючої дії, курс лікування 7-10 днів. 
 50 
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