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Лікування кореневих каналів 
Зуб складається з емалі, дентину та пульпи (нерва). За наявності 
запалення в зубі стоматологу може знадобитися провести лікування 
кореневих каналів для збереження зуба. У цій брошурі наведено 
докладну інформацію про лікування кореневих каналів.

Коли потрібно лікувати кореневі канали 
зуба?
Коли пульпа пошкоджена, запалена чи інфікована, 
необхідно здійснити лікування кореневих каналів задля 
збереження зуба. Здебільшого потреба в лікуванні 
кореневих каналів виникає через карієс (отвір), що 
досягнув пульпи. Унаслідок цього уможливлюється 
проникнення бактерій у пульпу та з’являється 
подразнення. Це може сприяти запаленню чи інфікуванню 
нерва. Якщо інфекцію не лікувати, щелепна кістка 
навколо кореня зуба може запалитися. Таке запалення 
в щелепній кістці навколо кінчика кореня через деякий 
час буде видно на рентгенівському знімку як темну тінь, 
що пов’язано з розчиненням щелепної кістки. Зрештою 
запалення може перерости в абсцес або кісту зуба. До 
інших причин, через які може знадобитися лікування 
кореневих каналів, відносяться удари по зубу та перелом 
зуба чи його кореня.

Метою лікування кореневих каналів є збереження зуба 
завдяки видаленню нервових волокон і бактерій.

Лікування
Стоматолог має розпочати лікування з ізоляції зуба 
від решти порожнини рота. Це робиться за допомогою 
накладання кофердама на інші зуби (див. рисунок). 
Стоматологу потрібно, щоб під час роботи зуб був якомога 
чистішим, тому для цього й використовується кофердам, 
який захищає від попадання слини та бактерій на зуб під 
час лікування. Кофердам також запобігає попаданню в 
рот препаратів та інструментів, які використовуються для 
лікування.

Потім зуб і кофердам промивають дезінфікуючим засобом, 
і лише тоді переходять до наступного етапу. Внутрішня 
поверхня зуба промивається гіпохлоритом натрію, запах 
якого може бути схожим на хлор, наче в басейнах. 
Використання кофердама є надзвичайно важливою 
складовою лікування.

Після накладання стоматологом кофердама та розкриття 
зуба для доступу до нерва можна приступати до 
ретельного очищення кореневих каналів, включно з 
видаленням усіх нервових волокон зуба. Очищення 
здійснюється за допомогою спеціальних інструментів. 
Завершивши очищення, стоматолог дезінфікує кореневі 
канали та заповнює їх спеціальним пломбувальним 
матеріалом або тимчасовою вставкою. Для лікування 
кореневих каналів часто недостатньо лише одного 
відвідування стоматологічної клініки.

Багато пацієнтів вважають, що стоматолог «знімає» 
запалення, однак вони помиляються. Стоматолог очищує 
зуб і усуває причину запалення. Завдяки цьому організму 
легше самостійно впоратися із запаленням. У більшості 
випадків загоєння проходить добре, але можуть існувати 
фактори, через які загоєння сповільнюється або взагалі не 
відбувається. Якщо лікування не дає бажаного результату, 
може знадобитися невелике хірургічне втручання для 
усунення залишкового запалення.

Що відбувається після лікування 
кореневих каналів?
Після лікування кореневих каналів протягом кількох 
днів часто спостерігається слабкий перехідний біль 
або легке ниття зуба — ви можете відчувати зуб дещо 
«по-іншому». Ці симптоми зазвичай зникають, але якщо 
біль зберігається чи поступово посилюється, необхідно 
звернутися до стоматолога.

Після заповнення кореневих каналів спеціальним 
матеріалом, стоматолог має встановити зверху звичайну 
пломбу. Якщо зуб дуже слабкий, найкращим варіантом 
може бути установлення на нього коронки. Це означає, що 
лікування загалом може бути відносно дорогим.

Кінцевий результат
Лікування кореневих каналів часто буває відносно 
складною процедурою, а кінцевий результат багато в 
чому залежить від того, як корінь зуба було сформовано 
природою. Кінцевий результат після лікування кореневих 
каналів неможливо визначити, доки не сплине певний 
проміжок часу. Зазвичай після лікування стоматолог 
проводить контрольний огляд приблизно за рік. Потім 
буде зрозуміло, чи результат є цілком задовільним або ж 
чи потрібен ще один огляд або подальше лікування.

Деякі зуби після лікування кореневих каналів із часом 
можуть змінити колір. Стоматолог порадить заходи, яких 
можна вжити, якщо вас бентежить така зміна кольору.

Важливо! 
Завжди ставте питання своєму стоматологу, якщо вас 
щось непокоїть. Стоматолог також може надати вам 
кошторис витрат до початку лікування, а якщо вартість 
лікування перевищує 5000 норвезьких крон, кошторис 
надається в обов’язковому порядку.
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