Малюнок 121. Тонкий, але адекватний спрей з водяною охолоджуючою рідиною важливий, щоб уникнути
перегрівання зубів.

Рисунок 122. Правильна орієнтація ультразвукового скалера на зубі. Останні 2-3 мм
бічної частини інструменту прикладають до зуба. Постійне переміщення та
регулювання положення на зубі важливо для правильного чищення.

Давно рекомендується суворо обмежувати час перебування ультразвукових скалерів на одному зубі. Як правило, рекомендується тримати їх у постійному
контакті із зубом не більше 6-8 секунд. Крім того, теплова шкода, як правило, спричинена відсутністю водяного охолодження (Nicoll & Peters 1998; Vérez-Fraguela та

ін. 2000).
Як тільки інструмент втрачає контакт із зубом, скалер більше не може бути ефективним дублюванням. Наліт може бути присутнім мікроскопічно на всіх поверхнях зуба,
незалежно від того, що зуб здається чистим, і такі кожні квадратні мм кожної поверхні зуба повинні бути оброблені. Масштабування переважно для видалення конкременту, а
полірування - для видалення нальоту - після нанесення розчину, що виявляє наліт. Полірувати потрібно лише ділянки з виявленим нальотом та піддесневі ділянки.

Пошкодження, що впливають на термінал 1 мм наконечника, знижує ефективність ультразвукового скалера на 25% і 2 мм на 50% (сильфон
2004). Тому слід використовувати нові наконечники, коли старі зношуються.
Масштабування Rotosonic, хоча і було популярним у минулому, більше не є рекомендованою формою масштабування (Bellows 2004). Це пов'язано з тим, що ці прилади
виробляють значно більш грубу поверхню в порівнянні з ручними та ультразвуковими / звуковими шкалами (розсіл) та ін.
2000). Крім того, вони на сьогоднішній день є найбільш пошкоджуючим інструментом механічного масштабування (Wiggs & Lobprise 1997).

ШКАЛА РУК:
Обладнання
Наддесневе масштабування рук проводиться за допомогою скалера. Це трикутний інструмент з двома гострими ріжучими кромками та гострим наконечником. Зазвичай
універсальний лопатевий скейлер розташовується на 90 градусів до вала. Скалери призначені лише для використання над яснами, оскільки форма інструменту, а також
гостра спина і кінчик можуть легко пошкодити ясна (Theuns & Niemiec 2012). (Див. Розділ обладнання для детального опису інструментів пародонта)

Зверніть увагу, що пародонтальні ручні інструменти ефективні лише тоді, коли гострі. Це означає, що їх потрібно регулярно загострювати (принаймні щотижня, якщо регулярно
використовувати).

Техніка
Ручні інструменти зазвичай тримаються із модифікованою ручкою ( Малюнок 123), але в певних ситуаціях можуть знадобитися інші ручки. Інструмент акуратно тримають на
текстурованому або прогумованому кінці, між поради великого і вказівного пальців. Середній палець розміщений біля кінцевого кінця стовбура і використовується для відчуття
вібрацій, що сигналізують про залишковий камінь або хворі / огрубілі поверхні зубів / коренів. Нарешті, 4 го та 5 го пальці спираються на стійку поверхню, як правило, цільовий зуб або
зуби поблизу. Це схвалення та описаний спосіб очищення дозволяють забезпечити максимальний контроль під час процедури масштабування.

Ручні інструменти також слід використовувати з м’яким дотиком. Інструмент тримається з кінцевим хвостовиком паралельно поверхні зуба і лезом, розташованим біля
ясенного краю ( Малюнок 124). Ручні скалери використовуються при потягуванні: уникнення пошкодження ясен шляхом відриву від м’яких тканин (Bellows 2004; Pattison &
Pattison 2006).
Крок 5: Піддесневий зубний наліт та масштабування конкременту

Це найважливіший етап чищення зубів, як вище контроль ясенного нальоту недостатній для лікування захворювань пародонту. (Вестфельт та ін., 1998)
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Рисунок 123. Модифіковане захоплення ручки для масштабування рук. Інструмент утримується

Малюнок 124. Правильна адаптація скалера до зуба. Хвостовик (біла стрілка) розміщений

між великим і вказівним пальцями. Середній палець розміщують біля кінця інструменту, а

паралельно довгій осі зуба. Це робить лезо у правильному положенні для ефективного

четвертий і п’ятий пальці використовують як відпочинок на пацієнта або стіл.

очищення. Важливо, щоб на ході витягування інструмент утримувався в такому
положенні, закріпивши лезо на зубі.

Піддесневе масштабування класично проводилося вручну за допомогою кюретки, але досягнення звукових та ультразвукових наконечників тепер дозволяють використовувати
їх під ясенним краєм. Хоча деякі можуть досягти задовільних результатів лише за допомогою ультразвукових скалерів, для досягнення найкращих результатів рекомендується
використовувати комбінацію ультразвукового (або звукового) та масштабування рук (Holmstrom 1998; Bellows 2004; Pattison & Pattison

2006).
Масштабування рук

Кюретка має два ріжучі краї (однак насправді використовується лише той, який лежить проти зуба) із затупленим пальцем ноги та дном.
Притуплене дно не буде прорізати делікатне кріплення пародонту, якщо припустити, що не застосовується надмірна сила. Існує два
типи стандартних кюреток, універсальна та Грейсі. Універсальні кюретки зазвичай мають кут 90 градусів і призначені для використання
у всьому роті за умови належного пристосування інструменту до зуба. Кюретки Грейсі специфічні для певної області та розроблені з
різними кутами, щоб забезпечити чудову адаптацію до конкретних ділянок зубних рядів. Правильну кюретку слід вибирати, виходячи з її
кута нахилу. Кюретки позначаються цифрами, які співвідносяться як: чим менше число (тобто 1-2), тим менший кінцевий кут хвостовика,

Ручне масштабування піддесневого - це дуже технічно складна процедура, і хоча вона буде описана тут, практикуючий спрямований на програми безперервної освіти, щоб
удосконалити свої навички. Піддесневе масштабування виконується наступним чином:

1. Покладіть лезо інструменту на поверхню зуба, лише корональну до вільного ясенного краю, нижньою хвостовиком паралельно поверхні зуба. ( Малюнок 125)

2. Обертайте інструмент так, щоб плоска “грань” леза прилягала до поверхні зуба.
3. Вставте інструмент ніжно до основи борозни або кишені. ( Малюнок 126)

4. Після досягнення нижньої частини кишені прилад обертається, щоб створити робочий кут на 90 градусів. Це коли кінцева частина (або хвостовик)
паралельна зубу ( Малюнок 127).

5. Невеликий тиск здійснюється на поверхню зуба.

6. Вийміть інструмент з кишені в корональному напрямку міцним / коротким ходом. ( Малюнок 128) Ця техніка є
повторюється з численними мазками, що перекриваються, в різних апікальних та корональних напрямках, поки зуб / корінь не відчують гладкість.

Механічне масштабування
Традиційні ультразвукові скалери (особливо магнітостриктивні) не слід застосовувати субгінгівально, щоб уникнути пошкодження ясен, періодонтальних тканин та пульпи (Jan
2006a). Розроблені звукові та ультразвукові скалери зі спеціалізованими наконечниками пародонту для субгінгівального використання. Ці інструменти набагато простіші у
використанні і, отже, можуть забезпечити чудове очищення в руках новачків, однак це не підтверджено клінічними дослідженнями (Кохер та ін. 1997). Для досягнення піддесневого
масштабування ці інструменти використовуються подібним чином, як описано вище наддесневе масштабування, але слід бути обережними, щоб не пошкодити поверхню кореня.
Знову ж таки, ця техніка виконується за допомогою ніжний торкатися за допомогою численних мазків, що перекриваються, до тих пір, поки корінь не стане гладким.
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Малюнок 125. Піддесневе масштабування руки: Почніть з
хвостовика, паралельного довгій осі зуба.

Малюнок 126. Масштабування піддесневої руки: Поверніть інструмент мовно,
щоб прикріпити лезо до зуба і зменшити профіль інструменту. Це дозволить
їй легко ковзати в ясенну борозну і над конкрементом.

Малюнок 128. Масштабування піддесневої руки: Поверніть інструмент назад,
де хвостовик паралельний довгому доступу зуба. Злегка натисніть на зуб і
Малюнок 127. Масштабування піддесневої руки: Вставте інструмент ніжно

міцно потягніть. Слідкуйте за тим, щоб підтримувати правильний кут нахилу.

в нижню частину кишені.
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Крок 6: Ідентифікація залишкового нальоту та конкременту
Після масштабування рекомендується перевірити зуби у дослідника, промацуючи будь-які шорсткі ділянки, які вказують на невеликі ділянки стоматологічної патології або
залишкового каменю. Залишковий наліт та конкремент також можуть бути ідентифіковані за допомогою розчину, що розкриває наліт, або шляхом висушування поверхонь зубів
повітрям (залишковий камінь буде крейдяним) (Pattison & Pattison 2006).
Крок 7: Полірування

Зубне масштабування (як механічне, так і ручне) зазвичай призводить до мікроабразії та огрубіння поверхні зуба, що призведе до збільшення прилипання
зубного нальоту. (Silness 1980; Berglundh 2007) Полірування згладжує поверхню зубів, тим самим уповільнюючи прикріплення нальоту. (Сильфон 2004). У
людській стоматології етап полірування є суперечливим через сукупну втрату емалі протягом усього життя пацієнта та той факт, що правильне масштабування
за допомогою високоякісних ручних або ультразвукових інструментів залишає дуже гладку поверхню. (Pattison & Pattison 2006) Однак ветеринарні чистки зубів
часто проводяться менш досвідченими операторами з меншим обладнанням, яке зазвичай залишає поверхню зуба (особливо кореня) шорсткою, що
призводить до збільшення прикріплення зубного нальоту. З цієї причини, та ін. 2008; DeBowes 2010; Niemiec 2013c).
Практики можуть вибрати комерційний лак або приготувати власну кашку з борошна пемзи та розчину хлоргексидину або води. Їх можна змішувати в
скляному посуді для кожного пацієнта.
Процедура полірування, як правило, проводиться за допомогою гумової профілактичної чашки на повільній ручній деталі з кутом 90 градусів (кут профілактики).
(Фіхтель та ін. 2008) Рукоятка повинна працювати на повільній швидкості, не більше 3000 об / хв. Швидше обертання не покращить швидкість або якість процедури і
може призвести до перегріву зуба. Крім того, важливо постійно використовувати достатню кількість лаку. Використання профілактичної чашки без пасти є не тільки
неефективним; це може також перегріти зуб.

Як і при масштабуванні, кожен мм 2 поверхні зуба слід відполірувати. Потрібно трохи натиснути на зуб, щоб розклеїти краї профілактичної чашки, щоб
відполірувати піддесневі ділянки. ( Малюнок 129) Один зуб можна полірувати максимум п’ять секунд за раз, щоб уникнути перегріву.

Крок 8: Промивання сулька

Під час етапів очищення та полірування в десневій борозні (або пародонтальних кишенях) накопичується сміття, таке як зубний камінь та профілактична паста
(деякі з яких є бактеріями). Наявність цих речовин дозволяє продовжувати інфікування та запалення, і тому настійно рекомендується м’яке промивання борозни для
поліпшення загоєння. Промивання сулька проводиться невеликим (22-25)

Малюнок 129. Правильне розташування для полірування зубів. Профілактичний кут

Малюнок 130. Правильне використання періодонтального зонда для вимірювання

проводиться перпендикулярно довгій осі зуба. Невеликий тиск на зуб розклеїть краї

глибини кишені на щічній поверхні лівого верхньощелепного ікла (204) у собаки. Це

чашки та забезпечить полірування підясневої щілини.

слід робити по колу навколо поверхні кожного зуба.
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калібр тупокінцевої канюлі. Канюлю акуратно поміщають в борозну і вводять розчин, повільно рухаючись уздовж дуг.
Стерильний фізіологічний розчин можна використовувати як розчин для промивання, але більшість стоматологів віддає перевагу 0,12% розчину хлоргексидину. (Ян 2006b)
Крок 8: Пародонтальне зондування, оральне обстеження та складання стоматологічних карт

Це критично важливий етап повної стоматологічної профілактики, але, на жаль, часто погано виконується або повністю опускається. Необхідно систематично оцінювати
всю порожнину рота, використовуючи як зорові, так і тактильні чуття.

Оцінка пародонту повинна починатися з вимірювання глибини кишені. Єдиним точним методом виявлення та вимірювання пародонтальних кишень є
пародонтальний зонд, оскільки кишені не завжди діагностуються на рентгенограмах. (Carranza & Takei 2006; Тетрадіс та ін. 2006, Niemiec 2011, Niemiec 2013c)

Оцінку пародонту слід розпочинати з першого різця одного з квадрантів. Потім вимірювання продовжують дистально по одному зубу за раз. Починаючи з
середньої лінії та систематично рухаючись дистально таким чином, зменшується ймовірність пропущення зуба. Пародонтальне зондування проводиться,
обережно вводячи зонд у кишеню, доки він не зупиниться, а потім повільно «обводячи» інструмент навколо зуба (Bellows 2004; Carranza & Takei 2006; Niemiec
2008c, Niemiec 2013c) ( Малюнок 130). Вимірювання глибини слід проводити в шести місцях навколо кожного зуба (Carranza & Takei 2006). Нормальна глибина
сулька у собак - 0-3 мм, а у котів - 0-0,5 мм (Wiggs & Lobprise 1997; DeBowes 2010).
Всі ненормальні висновки повинні бути записані на стоматологічній карті. Зубне діагностування легше та ефективніше, якщо проводити його в 4 руки (Huffman 2010). Це
означає, що одна людина оцінює ротову порожнину і називає виявлення патології помічнику, який фіксує це на карті. Використання модифікованої системи Triadan також
значно підвищить ефективність цього кроку.

Модифікована система Triadan використовує цифри для ідентифікації зубів (Floyd 1991; Huffman 2010). По-перше, кожен квадрант нумерується, починаючи з
верхньощелепного правого квадранта як серія 100. Це прогресує за годинниковою стрілкою, так що верхньощелепна ліворуч дорівнює 200, нижньощелепна ліва - 300, а
нижньощелепна права - серія 400. Далі, починаючи з ростральної середньої лінії, зуби підраховують дистально, починаючи з першого різця, який є зубом 01. Ікла завжди
мають номер 04, а перші моляри - 09. Наприклад, верхньощелепний лівий четвертий премоляр - це зуб 208. Це має було екстрапольовано з того факту, що повний зубний
ряд предків-хижаків був визначений анатомами, що складається з кожного квадранта, що містить 3 різці, 1 собачий зуб, 4 премоляри та 3 моляри.

Важливо, щоб стоматологічні діаграми мали достатній розмір для точного розміщення патології (див. Розділ усного огляду).
Крок 9: Стоматологічна рентгенографія

За наявності стоматологічних рентгенограм слід робити мінімум кожну область патології, зазначену під час стоматологічного огляду (див. Розділ орального огляду). Сюди
входять будь-які пародонтальні кишені, більші за звичайні, переломи чи відколи зубів, маси, набряки або відсутні зуби. Крім того, численні дослідження підтримують
рентгенограму повного рота на всіх стоматологічних пацієнтах для подальшого усунення пропущеної патології (Tsugawa & Verstraete 2000; Verstraete та ін. 1998 (a & b)).

Крок 10: Планування лікування

На цьому етапі лікар використовує всю доступну інформацію (візуальну, тактильну та рентгенографічну) для визначення відповідної терапії. Важливо враховувати загальний
стан здоров’я пацієнта, зацікавленість та бажання власника проводити домашню допомогу та всі необхідні спостереження (Niemiec 2008c, Niemiec 2013c).

Дуже важливо відзначити, що якщо пацієнт потребує широкого лікування, яке спричиняє тривалу анестезію, або якщо лікар буде надмірно поспішати,
перенесення решти стоматологічних робіт, безумовно, є прийнятною альтернативою. Двома параметрами, які безпосередньо впливають на тривалу захворюваність
та смертність у пацієнтів, знеболених, є переохолодження та гіпотонія (Торосян

2008, Brodbelt 2008), які стають більш вираженими із збільшенням часу анестезії. Насправді показано, що довжина анестетика збільшує частоту ускладнень
як у людей, так і у тварин (Tiret та ін. 1986; Brodbelt 2008) (Див. Розділ анестезії).
Крок 11 (необов’язково): Нанесення зубного герметика
В даний час у продажу є 2 герметики для запобігання повторному прикріпленню нальоту та зубного каменю після чищення зубів. Перший - це гідрофобний ущільнювач на основі
воску, який електростатично прив’язується до зубної емалі, створюючи бар’єр, який допомагає запобігти прикріпленню бактерій, що утворюють наліт. Потім власник домашнього
улюбленця щотижня повторно застосовує гель для профілактики зубного нальоту (Gengler et al., 2005). Другий - це самотвердіючий гідрофільний полімер, прийнятий VOHC, який
«запечатує» піддесневу борозни або невелику кишеню від скупчення нальоту та зубного каменю. Гідрофільна конструкція герметика спроектована для залучення води та
пропускання кисню для створення несприятливого середовища для анаеробів. Гідрофільний полімерний герметик застосовується постачальником ветеринарної допомоги і не
потребує повторного застосування вдома (Saltzman2013).

Ключові моменти:

• Професійне чищення зубів - це процедура, що включає багато етапів.
• Усі терапевтичні процедури пародонту повинні проводитися під загальним наркозом.
• Кожен крок повинен бути належним чином виконаний для досягнення позитивного результату.

• Потрібно відвести достатньо часу, щоб процедура мала значну клінічну користь.
• Піддесневе масштабування є найважливішим етапом професійного чищення зубів.
• Повне усне обстеження та складання діаграм є найважливішою частиною процедури.
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ДОМАШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Вступ
Догляд на дому є найважливішим аспектом догляду за пародонтом. Бактеріальний наліт прикріплюється до поверхні зуба протягом двадцяти чотирьох годин після чищення (Бойс та

ін. 1995, Холкомб та ін. 2014)). Крім того, без домашнього догляду інфекція / запалення ясен швидко повертається (Corba 1986; Fiorellini et al. 2006a). Крім того, огляд досліджень,
про які повідомляється на людях, свідчить про те, що професійне прибирання мало користі без домашнього догляду (Needleman та ін. 2005). Насправді в одному консенсусному
огляді чітко сказано: «Сорок років експериментальних досліджень, клінічних випробувань та демонстраційних проектів у різних географічних та соціальних умовах підтвердили, що
ефективне видалення зубних відкладень має важливе значення для здоров’я зубів та пародонту протягом усього життя» (Lang та ін. 1998).

Обговорення домашнього догляду / інструкції

Переваги звичайного домашнього догляду повинні регулярно передаватися кожному клієнту. Стоматологічна допомога (включаючи домашній догляд) повинна бути обговорена з
клієнтом під час першого відвідування практики, яка часто буває цуценят / кошенят або вакцинації, і повинна надходити від усього персоналу (Wiggs & Lobprise 1997). Рання
установа домашнього догляду не тільки приносить найбільшу користь, але й полегшує навчання.

Цілі домашнього контролю нальоту

Основною метою домашнього догляду є зменшення кількості бактеріального нальоту на зубах (Perry 2006). Це, в свою чергу, повинно знизити рівень запалення ясен і,
зрештою, захворювання пародонту.

Важливо зазначити, що наддесневий наліт та конкремент практично не впливає на захворювання пародонту. Саме наліт на лінії ясен та під ним створює
запалення та ініціює захворювання пародонту (Westfelt et al. 1998, Niemiec 2008b, Niemiec 2013a). Майте це на увазі, визначаючи, які методи домашнього
догляду рекомендувати. Інформація про придатність різних методів для боротьби з крайовим та піддесневим нальотом висвітлюється разом з їх описом нижче.
Щітка - безумовно, найефективніший засіб для механічного видалення нальоту. (Hale 2003) Продукти на основі жування можуть бути ефективними, якщо їх правильно
скласти, однак пероральних спреїв, ополіскувачів та водних добавок, як правило, недостатньо через стійкість, з якою наліт прилипає до зубів, та підвищену стійкість біоплівки
нальоту до антисептики (за повідомленнями, до 500000 разів більше, ніж у окремих бактерій) (Старійшина та ін. 1995; Сокранський та ін., 2002; Квірінен та ін. 2006).

Види домашнього догляду
Два основних типи боротьби з нальотом вдома є активним і пасивним. Обидва типи можуть бути ефективними, якщо проводити їх правильно і послідовно, але в даний час
рекомендується активний догляд на дому як найефективніший засіб боротьби з нальотом. Активний догляд за домашніми тваринами передбачає участь власника тварини,
наприклад, чищення щіткою чи полосканням. Пасивні методи, як правило, засновані на жуванні поведінки за допомогою ласощів або спеціально складених дієт. Було показано, що
активний догляд на дому найбільш ефективний на ростральних зубах (різці та ікла). На відміну від цього, пасивний догляд на дому (на основі жування) більш ефективний на
каудальних зубах (премоляри та моляри). Ця різниця інтуїтивно зрозуміла, оскільки клієнтам легше отримати доступ до передніх зубів, тоді як пасивна допомога на дому
ефективніша на хвостових зубах, де відбувається жування.
Активний догляд за домом

Чищення зубів
При правильному виконанні чищення зубів було доведено, що це найефективніший засіб боротьби з нальотом. (Hale 2003) Отже, метою усіх ветеринарів має бути
сприяння чищенню зубів для своїх пацієнтів шляхом навчання своїх клієнтів.

Матеріали та методи чищення зубів
Щітки: Єдиною важливою частиною обладнання є зубна щітка. Доступні численні ветеринарні щітки, і відповідну щітку слід підбирати, виходячи з розміру
пацієнта. Двосторонні та тристоронні, а також круглі котячі щітки є ефективними продуктами, і їх слід враховувати залежно від розміру пацієнта та темпераменту.
Марлю та мочалки, як правило, не рекомендують через їх неможливість очищення нижче лінії ясен. (Holmstrolm та ін., 1998a)
На додаток до ветеринарних продуктів, можуть бути замінені м’які щітки людини з нейлоновими нитками. Дитяча зубна щітка часто має правильний розмір для маленьких
пацієнтів і може бути ефективнішою, ніж більша ветеринарна версія. Щітка для немовлят може найкраще підійти собакам, котам або неповнолітнім іграшковим породам.

Механізовані (звукові та особливо ротаційні) щітки показали, що вони перевершують традиційні щітки в дослідженнях на людях. (Deery та ін. 2004; Моріт та

ін. 2008) На додаток до численних варіантів людських продуктів, в даний час доступна механізована ветеринарна щітка. Єдиним негативним аспектом цих
щіток є те, що рух / вібрація - це незвичне відчуття, яке може налякати пацієнтів (Holmstrolm et al. 1998a). Отже, механізовані щітки слід застосовувати лише
пацієнтам із прийнятним темпераментом.
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Пасти
Доступний ряд ветеринарних зубних паст, які значно збільшують сприйняття зубною щіткою вихованцем. Зубні пасти можуть також містити
хелатор кальцію, який, як було показано, знижує рівень відкладень каменю на зубах (Лю та ін.
2002; Хеннет та ін. 2007). Важливо, однак, зазначити, що сам чисельний камінь в основному є непатогенним. Як така, паста не є значним внеском у
зменшення нальоту та гінгівіту. Механічне видалення нальоту рухом щітки / інструменту є ключем до контролю. (Hale 2003) Пасти для зубів людини не
рекомендуються, оскільки вони зазвичай містять миючі засоби та фтор, які можуть спричинити розлад шлунку або флюороз при ковтанні, а також такі
продукти, як харчова сода (бікарбонат натрію) (Wiggs & Lobprise 1997; Niemiec 2008c).
Також доступні протимікробні препарати (див. Нижче ополіскувачі хлоргексидином). Ці продукти покращать контроль нальоту та гінгівіту за межі паст при
використанні з щіткою, тому їх слід розглядати замість зубної пасти у пацієнтів із високим ризиком та у випадках встановленої хвороби пародонту (Eaton та ін. 1997;
Hennet 2002).

Техніка чищення зубів
Щоб безпечно та ефективно розпочати чищення зубів у ветеринарних пацієнтів, рекомендується наступне навчання. Майте на увазі, ідеальна методика може бути можливою
лише у найбільш піддаються лікуванню пацієнтів. Клієнтів слід заохочувати до досягнення цього рівня допомоги, але сприймати будь-який успіх як цінний. Нав'язування
домашнього догляду за пацієнтом є непродуктивним і може пошкодити зв'язок клієнт-тварина (Wiggs & Lobprise 1997; Niemiec 2013d).

Ключі дотримання правил чищення щіток можна вказати наступним чином.

1.

Почніть рано: молоді пацієнти більше піддаються навчанню.

2.

Йдіть повільно: Почніть із простого тримання рота, а потім дозвольте вихованцеві злизувати пасту з зубної щітки і нарешті починайте повільно чистити щітки.

3.

Будьте послідовними: зробити це навченою поведінкою.

4.

Зробіть це позитивним: використання їжі, ласощів або ігрового часу як нагорода значно збільшить ймовірність прийняття.

5.

Обговоріть ризики: поводження з тваринами поблизу пащі може потенційно загрожувати господареві укусу. Завжди консультуйте власників цього ризику в рамках
обговорення чищення зубів.

Правильна техніка чищення зубів починається з щітки, яка тримається під кутом 45 градусів до довгою осі зуба. Потім пензлик розміщують на краю ясен і
рухають уздовж аркад круговими рухами. Щічні поверхні зубів є найбільш доступними і, на щастя, є найважливішими, оскільки це поверхні, які зазвичай мають
більш високий рівень відкладення конкременту. Переконайтесь, що власники рад не намагаються відкрити рот вихованцеві на початку цієї процедури. Більшість
ветеринарних пацієнтів дуже не люблять, щоб їх рот був примусово відкритий, і такий підхід може призвести до підвищення стійкості. Натомість клієнтам слід
доручити почати з ефективного чищення щічних поверхонь із закритим ротом. Доступ до каудальних зубів можна отримати, обережно вставивши щітку всередину
щоки. Правильне розташування та техніка чищення зубів покращаться з часом. Якщо пацієнт піддається, клієнт повинен перейти до чищення піднебінних / мовних
поверхонь зубів. Щоб відкрити рот, почніть з розміщення великого пальця недомінуючої руки за нижніми іклами. Це найбезпечніше місце в роті для упору пальця.

Що стосується частоти чищення зубів, один раз на день є ідеальним варіантом, оскільки такий рівень догляду необхідний, щоб випереджати утворення нальоту. Для пацієнтів із
встановленою пародонтозною хворобою для підтримання здоров’я порожнини рота потрібна щоденна чистка щіткою, яка може бути рекомендована двічі на день (Corba та ін. 1986,
Тромп та ін. 1986a & b; Gorrel & Rawlings 1996). Послідовність домашнього догляду є критично важливою. Якщо призупинити чищення зубів лише на місяць, рівень запалення ясен
повернеться до того ж рівня, що і у пацієнтів, які не отримують терапії (Ingham & Gorrel 2001).

Антисептичні ополіскувачі

Іншим варіантом активного догляду за домом є застосування антисептичних / антиплакетних розчинів. Традиційним вибором антисептиків є хлоргексидин. Поза Псевдомонади spp.,
немає відомої стійкості бактерій до цього продукту, і він дуже безпечний (Robinson 1995; Roudebush et al. 2005). У численних дослідженнях було показано, що хлоргексидин
зменшує гінгівіт, якщо застосовувати його послідовно протягом часу (Hamp та ін. 1973 (a & b); Тепе та ін. 1983; Hennet 2002). Як повідомляється, хлоргексидин швидко починається
і мінімальне системне вживання, що робить його чудовим вибором для перорального антисептику та ін. 2000). Додатковою перевагою цього продукту є те, що він зберігає
антисептичну дію протягом 7 годин після нанесення (Bonesvoll 1977; Cousido та ін. 2009). Однією з проблем використання цього продукту є відсутність смакових якостей, що може
перешкодити догляду за домашніми господарствами. (Holmstrolm та ін. 1998а)

Правильне застосування цих продуктів вимагає використання лише невеликої кількості розчину. В ідеалі полоскання слід наносити безпосередньо на поверхню
зубів та ясен. Однак у більшості випадків отримання рішення між щокою та зубами є найкращим, що може досягти клієнт.
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Додатковим варіантом активного домашнього догляду за порожниною рота є використання розчинних солей цинку. Дослідження показують, що ці продукти можуть бути
ефективними у зменшенні життєздатної біомаси нальоту (Wolinsky та ін. 2000). Доведено, що пероральний маркований гель аскорбату цинку орально зменшує наліт та гінгівіт (Clarke
2001b) та забезпечує додаткову перевагу несмаку, що повинно покращити прийняття. Було показано, що аскорбінова кислота підтримує / індукує синтез колагену, що може
покращити загоєння після масштабування зубів та / або хірургічного втручання в ротовій порожнині (Мурад та ін. 1981; Pinnel та ін. 1987)

Бар'єрні герметики

Останнім варіантом активного домашнього догляду є застосування комерційного герметика, який, як було встановлено, зменшує накопичення нальоту та каменю.
Один із наявних у продажу герметиків функціонує шляхом електростатичного прикріплення до зубів та створення гідрофобної поверхні, яка призначена для
запобігання прикріпленню нальоту (Gengler WR 2005). Інший - гідрофільний полімер, який чітко і швидко висихає, щоб ущільнити ясенну борозни проти утворення
нальоту і має пори, призначені для пропускання води та кисню (Sitzman C 2013).

Пасивний домашній догляд
Оскільки пасивна допомога вдома вимагає від власника мінімальних зусиль, дотримання імовірніше. Це важливо, оскільки довготривала послідовність є ключовим фактором
ефективності домашньої стоматологічної допомоги (Ingham & Gorrel 2001). Було показано, що рівень дотримання чищення зубів у високомотивованих власників домашніх тварин
становить лише близько 50% через 6 місяців (Miller & Harvey 1994). Насправді одне дослідження показало, що пасивна допомога вдома може перевершувати активну допомогу
вдома просто завдяки тому, що вона фактично виконується (Vrieling та ін. 2005). Корми, добавки та ласощі для домашніх тварин часто використовуються як доповнення чи
замінники чищення зубів для контролю домашнього нальоту. Ці продукти та методики слід завжди використовувати у поєднанні з професійною стоматологічною допомогою. Ці
методи вважаються «пасивними» формами домашнього догляду, тобто клієнт не «активно» видаляє наліт, не застосовує ополіскувачі або гелі (Niemiec 2013d).

Стоматологічна їжа або ласощі можуть допомогти як допоміжний засіб для контролю нальоту та каменю. Важливо пам’ятати, що зубний камінь, як правило, є
непатогенним, і контроль нальоту над ясенним краєм не покращує захворювання пародонту (Westfelt та ін. 1998; Niemiec 2008b; DeBowes 2010). Як приклад, у диких хижих
тварин на зубах значно менше зубів, але вони мають подібний рівень захворювань пародонту, як їхні домашні аналоги (Verstraete та ін., 1996; Clarke & Cameron 1998;
Steenkamp & Gorrel 1999). Крім того, одне дослідження на людях показало, що приріст клінічної прив'язаності не пов'язаний зі ступенем залишкового конкременту (Sherman
1990). Тому, даючи рекомендації нашим клієнтам, ми повинні шукати продукти, які очищаються під яснами для субгінгівального ефекту (див. Нижче).

Положення про корм для домашніх тварин та Ветеринарна рада з охорони ротової порожнини (VOHC)
Багато дієт і ласощів стверджують, що вони покращують здоров'я зубів. Ці твердження можуть включати: "чистить зуби", "освіжає дихання", "сприяє оздоровленню ясен" або
"допомагає у профілактиці захворювань пародонту" (Логан та ін., 2006). Хоча, регулюючи маркування, твердження повинні бути правдивими, деякі можуть бути занадто розмитими,
щоб підпадати під дію цих норм, і тому можуть мати мало доказів щодо їх ефективності. Асоціація американських посадових осіб з контролю за кормами (AAFCO) та Європейська
федерація харчової промисловості для домашніх тварин (FEDIAF) не допускають претензій щодо запобігання лікуванню зубних (або будь-яких інших) захворювань на корм для
домашніх тварин або ласощі (AAFCO.org; FEDIAF. org), хоча AAFCO обговорює питання щодо зубного каменю.

Найкращий спосіб визначити, чи є продукт ефективним, - це шукати опубліковані рецензовані дослідження, які підтверджують твердження. Якщо така інформація доступна, ви
можете порекомендувати її як ефективну, тому обов’язково попросіть представників надати інформацію про дослідження. Однак для цього дослідження знадобиться трохи зусиль,
тому цінним інструментом для зайнятих практиків є Ветеринарна рада з питань охорони порожнини рота (VOHC) (vohc.org). VOHC забезпечує об'єктивний засіб розпізнавання
комерційно доступних продуктів, які відповідають заздалегідь встановленим стандартам ефективності у контролі накопичення зубного нальоту та зубного каменю у собак та котів.
Якщо VOHC схвалив корм або ласощі для домашніх тварин, є обґрунтоване запевнення, що це ефективно для запобігання або зменшення зубного нальоту або конкременту. Однак,
як зазначено вище, опубліковані дослідження та VOHC забезпечують лише оцінку цілих зубів, що може або не може насправді покращити статус пародонту. VOHC - це нерегулююча
агенція, до складу якої входять представники професійних стоматологічних коледжів, а також суміжних ветеринарних груп. Рада VOHC складається з дев'яти ветеринарних
стоматологів та вчених-стоматологів, які мають досвід наукових протоколів та дизайну досліджень, та директора, що не має права голосу.

VOHC не тестує продуктів; скоріше вони встановлюють протоколи та стандарти та переглядають дослідження. Дослідження проводить сама компанія, а детальний звіт про
тестування подається на огляд. VOHC забезпечує незалежні та об'єктивні огляди випробувань представленої продукції. Претензії можуть базуватися на механічних або
хімічних засобах для поліпшення здоров'я зубів. VOHC нагороджує Печаткою про прийняття для двох категорій: допомагає контролювати зубний наліт та допомагає
контролювати зубний камінь. Крім того, щоб отримати схвалення VOHC, продукт також повинен мати безпечну консистенцію, щоб пацієнт жував і не пошкоджував зуби.

Вплив їжі для домашніх тварин на здоров’я порожнини рота

Сам пасивний догляд на дому не зможе зберегти клінічно здорову ясну і є лише частиною режиму контролю нальоту. Падіння більшості продуктів на основі жування полягає
в тому, що домашні тварини зазвичай не жують цілим ротом, а тому ділянки будуть пропущені. Пасивна допомога вдома є найефективнішою для жувальних зубів, і, на
відміну від цього, активна допомога вдома перевершує різці та ікла. Тому найкращим є поєднання активного та пасивного догляду на дому.
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Вологі, сухі та домашні дієти
Дієта може впливати на середовище порожнини рота, підтримуючи цілісність тканин, метаболізм бактерій нальоту, вплив на потік та склад слини, а також вплив контакту на зуб і
поверхні рота. Поширеною концепцією практики дрібних тварин є те, що годування сухими кормами для домашніх тварин зменшує наліт і наліт, а консерви сприяють утворенню
нальоту. Це пов’язано з тим, що хрускіт при накушуванні твердої кішки повинен чистити зуби. Крім того, сухий корм залишає менше залишків у роті, щоб бактерії ротової
порожнини могли харчуватися, і тому наліт накопичується повільніше. Незважаючи на це, у багатьох тварин, що харчуються комерційними сухими дієтами, все ще є скупчення
нальоту та конкременту та захворювання пародонту (Харві та ін. 1996; Логан та ін. 2006). В одному дослідженні у собак і котів, які їли м'яку їжу, було більше зубного нальоту та
гінгівіту, ніж у тварин, які їли більш волокнисту їжу (Watson 1994). В інших дослідженнях вологі продукти їжі показали подібний ефект до типового сухого корму на накопичення
зубного нальоту та каменю (Boyce & Logan 1994; Harvey та ін. 1996). Нарешті, стандартні сухі продукти розбиваються по різцевому краю зубів, забезпечуючи мінімальне чи
відсутність очищення на краю ясен, де це важливо (Westfelt, та ін. 1998; Niemiec 2008c). Дослідження, що порівнювало домашні страви та комерційні вологі та / або сухі корми,
показало, що годування домашнім раціоном збільшує ймовірність проблем зі здоров’ям порожнини рота у котів. Існує значна користь від годування комерційною їжею порівняно з
домашньою, коли принаймні частиною раціону є сухий корм для домашніх тварин для собак та котів (Баклі та ін. 2011). Інше дослідження показало поліпшення захворювань
пародонту, зубних відкладень (зубний камінь) та зменшення поширеності лімфаденопатії у котів, які годували сухим кормом, порівняно з м’яким або домашнім кормом (Gawor та

ін. 2006).

Для сухих дієт розмір, текстура та склад кілець суттєво впливають на вплив кілець на зуби. Ефекти включають зміну бактерій нальоту, очищення зуба та
підтримання цілісності тканин. Харчові волокна також вправляють ясна, стимулюють ороговіння ясен і надають деякі ефекти очищення зубів (Logan 2006). Харчові
волокна можуть впливати на утворення зубного нальоту та конкременту; однак, коли вихованець клює більшість стандартних дрібників, вони можуть зруйнуватися і
розсипатися, що практично не забезпечує механічного очищення (Логан та ін. 2010).

Стоматологічні дієти
Було складено кілька комерційних сухих дієт для дорослих собак та котів, що мають підвищену здатність до чищення порожнини рота порівняно зі стандартними кормами для
домашніх тварин. Механічна дія цих харчових продуктів забезпечується гранулою із більшими розмірами та текстурою, яка сприяє жуванню та максимізує контакт із зубами. Їжа з
правильною формою, розміром та фізичною структурою може забезпечити боротьбу з нальотом, плямами та каменем (Jensen та ін. 1995; Логан 2006). Важливим моментом є те, що,
хоча ці продукти можуть зменшити наліт і зубний камінь, вони, як правило, найефективніші на ділянках навколо кінчиків верхівки, а не на краю ясен. Якщо дієта правильно
розроблена, зуби заглиблюються в крупу, перш ніж вона розщепиться. По мірі проникнення зуба до волокна волокно в їжі м’яко стирає поверхню зуба, тим самим видаляючи наліт
(Jensen, та ін. 1995). Дослідження показали, що деякі продукти для стоматології можуть забезпечити значний контроль нальоту, конкременту та плям у котів та собак, особливо при
застосуванні в стоматологічній профілактиці (Jensen та ін. 1995; Логан та ін. 2002;). В даний час лише одна дієта опублікувала докази того, що насправді позитивно впливає на
запалення ясен. Шість місяців дослідження, що порівнювало годування цією стоматологічною дієтою із типовою підтримуючою дієтою, виявило приблизно на 33% зменшення
зубного нальоту та запалення ясен за допомогою стоматологічної дієти (Логан та ін. 2002). Ці дієти, як правило, є дієтами для догляду за дорослими тваринами з високим вмістом
клітковини, які не підходять для підтримки росту, вагітності / лактації або будь-яких домашніх тварин з високою калорійністю. Стоматологічні дієти призначені для годування як
основного джерела їжі. Дослідження показали, що найкращі результати були отримані, коли стоматологічна дієта є основною їжею, але все-таки існувала помітна, але
зменшувальна користь, коли дієта, що відпускається за рецептом, отримувала 75%, 50% і навіть 25% від загальної калорії споживання. Використання стоматологічної дієти просто
як засіб не відповідає очікуванням продукту (Hale 2003).

Стоматологічні ласощі

Звичайне печене печиво та жувальні іграшки (наприклад, іграшки на мотузці та мотузці) не виявилися корисними для профілактики пародонтозу (Рудебуш та ін. 2005).
Стоматологічні жувальні апарати, виготовлені із спресованої пшениці, целюлози, що входить до складу ласощів, та жувальні сировини мають хороші докази ефективності
(Hennet P 2001; Roudebush та ін., 2005 рік; Stookey 2009; Бейнен та ін., 2010). Крім того, додавання хлоргексидину показало користь у зменшенні нальоту в дослідженнях на
тваринах. (Rawlings 1998) Деякі отримали схвалення VOHC, хоча не існує стоматологічних жувальних засобів із схваленням VOHC для зменшення нальоту у котів
(vohc.org). Клінічно доведено, що з кількох доступних продуктів зменшує гінгівіт (Gorrel & Bierer 1999; Gorrel та ін. 1999; Brown & McGenity 2005; Stookey 2009, Clarke та ін. 2011,
Quest BW 2013). Продукт харчової добавки, що містить бурі водорості, Ascophyllum nodosum, було показано, що покращує стан здоров'я порожнини рота (Gawor та ін. 2018).
Ікла та різці не ефективно очищаються більшістю продуктів на основі жування.

Ризики стоматологічних жувань
Попри те, що у собак спостерігається нечаста обструкція стороннього тіла стравоходу внаслідок жування зубів, особливо у дрібних порід (Leib & Sartow 2008). Крім того, було два
повідомлення про защемлення язика жувальною іграшкою з круглим отвором (Рубіо та ін. 2010). Деякі стоматологічні жувальні засоби відносно висококалорійні та можуть сприяти
збільшенню ваги та ожирінню, якщо вміст калорій не враховується у загальному споживанні твариною. Надмірне споживання жувальних засобів також може дисбалансувати раціон,
оскільки вони, як правило, не сформульовані як повноцінне джерело поживних речовин. Ласощі, які можна пережовувати і ковтати, також можуть призвести до розладу
шлунково-кишкового тракту у деяких домашніх тварин.
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Переломи зубів є ризиком для дуже твердих стоматологічних насаджень, таких як роги, копита або капронові кістки. Британська ветеринарна стоматологічна асоціація зазначає,
що «Багато ветеринарних стоматологів повідомляють, що вони сприймають перелом зубів як прямий результат жування рогових брусків; зокрема, верхньощелепний четвертий
премолярний зуб »(BVDA 2017). Рекомендації методів, які можна використовувати для оцінки надмірної твердості лікування, включають можливість вм'яти ласощі нігтем (Hale 2003).

Добавки
Деякі дієти та ласощі містять антисептики або добавки, що затримують або гальмують скупчення зубного нальоту або конкременту. Гексаметафосфат натрію (ГМП) утворює
розчинні комплекси з катіонами (наприклад, кальцій) і зменшує кількість, доступну для утворення конкременту. (Білий

та ін. 2002; Hennet 2007). Додавання ГМП до сухої дієти зменшило конкремент у собак майже на 80% (Stookey та ін. 1995), проте, зубний камінь не є головним фактором у
розвитку захворювань ясен. Дослідження не показали різниці в нальоті та конкременті, коли печиво, покрите HMP, годували собак протягом 3 тижнів (Stookey та ін. 1996; Логан та

ін. 2010).
Додавання антисептиків до ласощів або водних добавок є привабливим методом лікування захворювань пародонту. Однак, як зазначалось раніше, бактерії нальоту
мають стійкість до концентрацій антисептиків у 500 000 разів більше, ніж це могло би знищити окремі бактерії (Старійшина та ін. 1995; Сокранський та ін., 2002; Квірінен та

ін. 2006). Отже, хоча ця речовина може позитивно впливати на окремі бактерії, в більшості випадків при стандартних концентраціях вона є корисною, але не при
розведенні у питній воді.
Доведено, що хлоргексидин діє як пероральний антисептик, який може зменшити зубний наліт, особливо як періопераційне або профілактичне полоскання (Рудебуш та ін. 2005),
хоча це може посилити мінералізацію зубного нальоту до конкременту (Hale 2003). Однак достатній час контакту, швидше за все, не досягається при використанні як ополіскувач.
Крім того, повідомлення про ефективність є різними (наприклад, додавання хлоргексидину до жувальних продуктів із сирої шкіри забезпечувало зменшення нальоту, але не
впливало на ступінь гінгівіту) (Rawlings 1998; Brown & McGenity 2005). Поряд з хлоргексидином, новою жувальною добавкою є засіб проти нальоту дельмопінол, який, як було
показано, зменшує наліт і зубний камінь (Claydon N та ін. 1996), проте не настільки ефективно, як хлоргексидин (Reddy R 2017).

Ферментні системи можуть містити глюкозооксидазу та лактопероксидазу, лізоцим або лактоферин. Вони добре вивчені з людської сторони, і є навіть низькоякісні докази
ефективності у собак та котів щодо перорального антибактеріального ефекту (Hale 2003).

Водні добавки
Дослідження впливу добавки ксилітової питної води показало зменшення нальоту та нальоту зубного каменю у кішок (Clarke 2006). Побоювання щодо ксиліту обмежить
використання цього інгредієнта, оскільки при високій концентрації він може спричинити гіпоглікемію. Однак у ветеринарних продуктах концентрація дуже низька і
доведено, що вона безпечна для здорових собак при використанні у рекомендованій дозі (Anthony 2011). У цій категорії є інші продукти без опублікованих доказів
ефективності; однак, деякі можуть мати схвалення VOHC.

Нестача вітамінів та мінералів
Дефіцит вітаміну А, С, D і Е, а також вітамінів групи В фолієвої кислоти, ніацину, пантотенової кислоти та рибофлавіну пов'язаний із захворюванням ясен (Логан) та ін. 2010).
Дієти з дефіцитом кальцію можуть призвести до харчового вторинного гіперпаратиреозу, який може спричинити захворювання пародонту (Roudebush et al. 2005). Ці вітаміни та
мінерали є достатніми для дієт, які відповідають рекомендаціям AAFCO або FEDIAF, але можуть мати дефіцит у дієтах, які не відповідають цим правилам, наприклад, у
багатьох домашніх дієтах.

Природні дієти та годування сирими кістками
Прихильники годування сирими кістками стверджують, що це покращує чистоту зубів домашніх тварин. Іноді висловлюються додаткові твердження, що годування комерційним
кормам для домашніх тварин сприяє великій поширеності захворювань пародонту у одомашнених котів і собак. Однак черепи 29 африканських диких собак, які харчуються
«природною їжею», переважно дикої антилопи, також показали ознаки пародонтозу (41%), носіння зубів (83%) та переломів зубів (48%) (Steenkamp & Gorrel 1999) . Дослідження на
дрібних диких котах на острові Маріон (Південна Африка), які їли різноманітну натуральну їжу (переважно птахи), показало захворювання пародонту у 61% котів, хоча лише 9% мали
ознаки каменю (Verstraete та ін. 1996). В австралійському дослідженні диких котів, які харчуються змішаною природною дієтою, було менше обчислення порівняно з домашніми
котами, які годували сухими або консервованими комерційними кормами, хоча знову ж таки не було різниці у поширеності пародонтозу між цими двома групами (Clarke & Cameron
1998 ). У дослідженні на восьми собаках Бігль, які годували кіркову кістку (стегно великої рогатої худоби), спостерігалося поліпшення зубного каменю, хоча не повідомлялося про
вплив на наліт (Маркс та ін. 2016).

Ці дослідження показують, що годування сирими кістками може допомогти в очищенні зубів, однак на даний час немає опублікованих досліджень, які б свідчили про те, чи є вони
корисними для захворювання пародонту. Існує також ризик перелому зубів і потенційно поширення зоонозної хвороби (LeJeune & Hancock 2001; Lenz та ін. 2009, Фуртадо та ін. 2007).

Пробіотики

Показано, що оксид азоту (NO), важливий медіатор запалення, підвищений при пародонтиті людини (Матейка та ін.
1998; Лаппін та ін. 2000 р .; Хіросе та ін. 2001) та засоби, що блокують вироблення NO або його ефекти, можуть бути терапевтично цінними (Paquette & Williams
2000). Lactobacillus brevis (L бревіс) є пробіотичною бактерією, що містить високий рівень аргініндеімінази. Високий рівень аргініндеімінази пригнічує вироблення
NO, конкуруючи з синтазою оксиду азоту за той самий аргінін
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субстрат. Дослідження на людях показали місцеве застосування пробіотиків , що містять L бревіс, зменшився медіатори запалення, що беруть участь у пародонтозі (Della Riccia та

ін. 2007). Дослідження з використанням пробіотиків для лікування захворювань пародонту у людей показали поліпшення стану ясен, що вимірюється зменшенням кровотечі з
ясен. Пробіотичні штами, використані в цих дослідженнях включають штами L. reuteri, L. brevis (CD2), L. casei Shirota, L. salivarius WB21 та Bacillus subtilis. L. reuteri та L. brevis

(Haukioja 2010), Попередні результати дослідження актуального CD2 L brevis у собак показав зменшення запальних інфільтратів ясен.

Висновки
Догляд на дому є найважливішим аспектом терапії пародонту, але його часто ігнорують. Рання та послідовна освіта клієнтів є запорукою дотримання. Доступні
численні варіанти, але чистка зубів залишається золотим стандартом. Незважаючи на те, що загальний міф про сухе чищення зубів зубами приваблює, звичайна
суха їжа, судячи з усього, істотно не знижує ризик пародонтозу. Стоматологічні дієти та ласощі можуть принести певну користь, і рекомендується шукати продукти,
що опублікували рецензовані дослідження та / або схвалення VOHC, особливо для зменшення нальоту. Продукти потрібно очищати до краю ясен і нижче. Годування
звичайними сухими продуктами або сирими кістками може зменшити зубний камінь, але немає великих доказів зменшення ризику пародонтозу.

Ключові моменти:
• Рекомендується щоденний догляд за домом, оскільки наліт накопичується за 24 години.

• Без домашнього догляду ефективність професійної пародонтальної терапії сильно обмежена.

• Чищення зубів є золотим стандартом і найефективніше на ростральних зубах.
• зубах.
Пасивні методи домашнього догляду можуть бути ефективними, а можуть і не бути ефективними, і будь-яка надана користь буде в основному на каудальних
• Стандартна суха їжа для собак та котів не є корисною для здоров’я порожнини рота.

• Поєднання активних та пасивних методів є, мабуть, найкращим вибором.

РОЗДІЛ 6: ЗУБНА РАДІОЛОГІЯ

ЗУБНА РАДІОГРАФІЯ ДЛЯ СОБАК І КОТІВ
Стоматологічна рентгенографія повної ротової порожнини виконується в рамках діагностичного обстеження пацієнта, особливо якщо тварина представлена вперше, або якщо
клінічний стан значно змінився після попереднього візиту. Стоматологічна рентгенографія допомагає в діагностиці та направляє лікування. Вони також є важливою частиною
юридичної документації та можуть бути надзвичайно цінними в освіті клієнтів. Стоматологічні рентгенограми з повним ротом виявлять приблизно на 40% більше патології, ніж було
виявлено під час клінічного обстеження (Verstraete та ін. 1998a, b) (див. Розділ патології порожнини рота). Через витрати практикуючі лікарі часто змушені збалансувати бажання
отримати повний набір рентгенограм з фінансовими обмеженнями свого клієнта. Однак принаймні отримання рентгенограм зубів, клінічно виявлених хворими, є обов’язковим.

Обладнання та техніка
Для стоматологічної рентгенографії потрібен рентгенологічний апарат (наприклад, настінний, мобільний, ручний) та система виявлення (наприклад, звичайні внутрішньоротові
стоматологічні плівки, «пряма» цифрова рентгенографія (DR) або комп’ютерна рентгенографія (CR)) (Niemiec 2010c, Niemiec та ін. 2004а,

Рисунок 131. Демонстрація паралельної техніки зображення нижньочелюстних
премолярів та молярів на моделі.
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Wiggs & Lobprise 1997). Однак у країнах першого рівня медичне рентгенівське обладнання з позаротовими пластинами надаватиме діагностичну інформацію (Mulligan TM та ін. 1998)
(див. Розділ «Обладнання»).

Існує три стандартних методики отримання рентгенограм зубів: паралельна методика (для середньої та хвостової нижньої щелепи), екстраральна або майже паралельна
техніка (для хвостових верхньощелепних кішок у котів) і техніка ділення кута для всіх інших областей (Wiggs & Lobprise 1997; Муліган та ін. 1998) Niemiec та ін. 2004а; Niemiec
& Furman 2004a & b; AVDC 2016). Всі рентгенограми отримують у пацієнта під загальним наркозом. (Див. Розділ анестезії)

Паралельна техніка
Помістіть плівку / датчик / люмінофорну пластинку внутрішньоротово, розмістивши її в лінгвальному напрямку до зубів, що підлягають рентгенографії, так, щоб плівка була
паралельна довгій осі цільових зубів. Плівка повинна виступати за вентральний край нижньої щелепи і дорсально до коронок зуба / зубів. При зйомці великих зубів датчиком розміру
2 можуть знадобитися дві рентгенограми. Навколо рентгенограмуваного зуба повинно бути видно чітке 3-міліметрове поле плівки. Розташуйте рентгенівську трубку так, щоб
центральний рентгенівський промінь був перпендикулярний плівці ( Малюнок 131, чорні лінії), і піднесіть рентгенівську трубку якомога ближче до предмета (зуба) ( Малюнок 132). Нарешті,
переконайтеся, що область, яка вас цікавить, знаходиться в межах кола трубки (AVDC 2016).

Техніка ділення кута
Метод ділення кута ділення використовується, коли плівку неможливо розмістити паралельно зубу та перпендикулярно рентгенівському променю через анатомію ротової порожнини
та зубів - тобто для всіх верхньощелепних та ростральних нижньощелепних зубів. Плівку поміщають у рот так, щоб

Малюнок 133. Демонстрація техніки ділення кута ділення на моделі. Приблизний кут, утворений
Рисунок 132. Демонстрація паралельної техніки для зображення нижньочелюстних премолярних і

довгою віссю зуба, що підлягає рентгенографії (чорна лінія), і площиною плівки. Потім розділіть

молярних зубів у пацієнта, що перебуває у собаках. а). Плівка розміщується паралельно зубам /

цей кут на уявну лінію (червону лінію) і розташуйте рентгенівську трубку так, щоб центральний

корінням зубів, а пучок розташовується перпендикулярно обом (131 чорна стрілка). б) Отримане

рентгенівський промінь був перпендикуляр до уявної лінії, що ділить навпіл (чорні стрілки).

зображення молярів і дистальних відділів премолярних зубів.
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Рисунок 135. а) Правильне розташування головки трубки та датчика для виконання екстраоральної
техніки для зображення верхньощелепних премолярів та молярів без втручання виличної дуги. б)
Результат зображення верхньощелепних премолярів і молярів. При оцінці цих рентгенограм важливо,
щоб вони були протилежними до того, що було б у випадку з внутрішньоротовими плівками. Тому на
цих зображеннях завжди повинно бути позначення „Екстра-орально”.

Рисунок 134. а) Правильне розташування головки трубки для зображення верхньощелепного ікла у
пацієнта-кота. б) Результат зображення верхньощелепного ікла.

кінчик плівки лежить на коронці зуба, що досліджується, а решта плівки буде охоплювати рот / небо. Візуалізуйте кут, утворений довгою віссю (кінчика кореня до кінчика
коронки) зуба, що підлягає рентгенографії ( Малюнок 133 чорна лінія) і площині фільму. Потім розділіть цей кут на уявну лінію ( Малюнок 133 червона лінія) і
розташуйте рентгенівську трубку так, щоб центральний рентгенівський промінь був перпендикуляр до уявної лінії, що ділить навпіл ( Малюнок 133 чорні стрілки та
134). Помістіть рентгенівську трубку якомога ближче до зуба та переконайтеся, що зуби, що вас цікавлять, знаходяться в окружності трубки (AVDC 2016). Якщо
використовується розмір №4 або №5, відтягніть трубку трохи від зуба / щелепи, щоб розбіжний пучок, що виходить із трубки, оголив всю пластину. Якщо занадто
близько, відбудеться відтік (частина пластини не оголена).

Екстра-оральна майже паралельна техніка
Екстраральна майже паралельна методика використовується для рентгенографії верхньощелепних і молярних зубів у котів, щоб уникнути накладання скулової дуги на коріння зубів
хвостової верхньої щелепи, що часто трапляється при використанні техніки внутрішньоротового бісекційного кута (Niemiec 2018a; Niemiec & Furman 2004b; AVDC 2016a).
Розташуйте кота в боковому положенні лежачи і покладіть плівку на стіл під голову / верхню щелепу кота (сторона, яку потрібно рентгенограмувати, знаходиться ближче до столу /
плівки). Рот пацієнта тримають відкритим за допомогою м’якого кляпа (використовуйте кляп лише короткий проміжок часу - наприклад, лише для отримання рентгенограми - щоб
уникнути можливих ускладнень, пов’язаних із застосуванням кляпа у роті - див. Розділ про анестезію). Потім, один із варіантів - розташувати голову кота трохи косо (щоб уникнути
накладання контралатеральних верхньощелепних зубів) та розташувати рентгенівську трубку так, щоб центральний рентгенівський промінь був перпендикулярним плівці. Щоб
використати максимальну кількість плівки (наприклад, якщо використовується плівка розміру 2), розташуйте голову так, щоб кінчики макушок зубів, що підлягають рентгенографії,
вишикувались по краю плівки ( 135).
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Внутрішньоротова близькопаралельна техніка

Для використання цієї техніки плівку розміщують по діагоналі через рот, тримаючи рот відкритим (виконуючи роль дещо як кляп у роті). Він повинен спиратися на піднебінну
поверхню протилежних верхньощелепних зубів та на язичну поверхню іпсилатеральних нижньощелепних зубів. Потім промінь розміщується майже паралельно пластині
(майже перпендикулярно кореням зуба). (Woodward TM 2009) ( 136).

Стандартні види
Стандартні види для собаки включають 1) оклюзійний вигляд верхньощелепних різців і іклів (зубна техніка), 2) вид збоку верхньощелепних іклів (техніка
ділення кута), 3) ростральні верхньощелепні (P1-P3; техніка ділення кута) , 4) каудальні верхньощелепні (P4-M2; техніка ділення кута), 5) оклюзійний вид
нижньощелепних різців та іклів (техніка ділення кута), 6) боковий вид нижньощелепних іклів (техніка ділення кута), 7 ) ростральні нижні щелепи (P1-P3;
техніка ділення кута навпіл) та 8) хвостові щелепи (P4 - M3; паралельна техніка) (AVDC 2016).

Стандартні види для кота включають 1) оклюзійний вид верхньощелепних різців та іклів (зубна техніка), 2) вид збоку верхньощелепних іклів
(техніка ділення кута), 3) позаротовий (майже паралельний) вид верхньощелепні (P2-M1), 4) оклюзійний вид різця нижньої щелепи та іклів зубів
(техніка ділення кута), 5) вид збоку нижньощелепних іклів (техніка ділення кута), 6) хвостові щелепи (P3-M1; паралельно техніка).
Крім того, слід включити інші види для розділення накладених мезіобукальних та мезіопалатальних коренів верхньощелепних четвертих премолярних зубів
(Niemiec & Furman 2004a; AVDC 2016).

Рисунок 136. а) Розміщення головки трубки та датчика для виконання майже паралельної
техніки для зображення верхньощелепних премолярів та молярів без втручання виличної дуги.
б) Результат зображення верхньощелепних премолярів і молярів.

Рисунок 137. а) Розміщення головки трубки (45 градусів до датчика) для зображення верхньощелепних
премолярів та молярів у пацієнта, який перебуває у собаці. б) Результат зображення верхньощелепних
першого та другого премолярів у собаки-собаки. Для зображення каудальних зубів підтримується датчик
і кут головки трубки, при цьому обидва переміщуються каудально.
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Малюнок 139. Внутрішньоротова рентгенограма зуба нижньої щелепи правого ікла у кота, що
демонструє значне подовження. Щоб виправити цю помилку, нахиліть головку трубки більш
перпендикулярно датчику / плівці.

Малюнок 140. Внутрішньоротова зубна рентгенограма верхньощелепних премолярів у собаки, що
демонструє сильний ракурс. Щоб виправити цю помилку, нахиліть головку трубки більш
перпендикулярно зубам.

Рисунок 138. а) Розміщення головки трубки для зображення верхньощелепних різців у
пацієнта-кота. б) Результат зображення верхньощелепних різців.

Малюнок 141. Недіагностична рентгенограма: «занадто темно», кров на пластині, що спричиняє
артефакти та неправильне розташування.
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Спрощений підхід до стоматологічної рентгенології був розроблений Вудвордом (2009). Ця техніка не використовує пряме вимірювання будь-якого кута, а натомість
спирається на приблизні кути для створення зображення. Це не найбільш науково точний метод, але постійно створює діагностичні зображення. У цій системі
використовуються лише 3 кути для всіх рентгенограм: 20, 45 та 90 градусів.
нижньощелепна премоляри та моляри оголюються під кутом 90 градусів (паралельна техніка) ( Див. Малюнок 131). Верхньочелюстні премоляри та моляри мають коріння, які
розташовані приблизно вертикально від коронок, а датчик розміщений по суті рівно поперек неба, створюючи кут 90 градусів. Отже, верхньощелепні премоляри та моляри
зображуються за допомогою 45-градусного рентгенівського датчика, що ділить кут навпіл.
(Малюнок 137)

Коріння іклів та різців криві каудально приблизно під кутом 40 градусів до піднебіння / нижньощелепної ясен, і тому зображені з кутом 20 градусів
ростро-каудально ( Малюнок 138). Зверніть увагу, що ікла нижньої щелепи вигнутіші, ніж верхньощелепні, що може вимагати дещо більшої кутової техніки)

Інтерпретація зубних рентгенограм
Технічна якість
Отримавши рентгенограми, їх слід оцінити на технічну якість (наприклад, чи цікавить область зображення? Чи є подовження / ракурс
зубів? ( Рисунки 139 і 140). Яка якість експозиції? Чи є помилки в обробці?)
(Малюнок 141) ( Малліган та ін. 1998, Niemiec 2018b, Niemiec та ін. 2004b).

Монтаж зубних рентгенограм
Рентгенограми повинні бути орієнтовані з використанням "губного / щічного монтажу"

1. При використанні звичайних стоматологічних плівок переконайтеся, що рельєфна точка / орієнтаційна позначка звернена догори для всіх рентгенограм, де застосовували
внутрішньоротову техніку. (Забезпечення орієнтації точок не є необхідним у цифрових системах, оскільки це стандартна орієнтація.)
2. Коронки верхньощелепних зубів повинні бути спрямовані вниз, а коронки нижньощелепних зубів вгору.
3. Оклюзійні види розташовані в центрі, а перші зуби різця розташовані в середній лінії.
4. Молярні зуби знаходяться на периферії.

Ця орієнтація призводить до того, що рентгенограми зубів з лівого боку пацієнта знаходяться на правому боці і навпаки (зверніть увагу на позицію позаротових оглядів).
(AVDC 2016).

Приклад правильного монтажу рентгенограм відвідайте: https://www.avdc.org/Rad_Dog_3.pdf

Інтерпретація зубних рентгенограм
Діагностичні якісні рентгенограми повинні систематично досліджуватися. Інтерпретація зубних рентгенограм вимагає знання нормальної стоматологічної рентгенографічної
анатомії, щоб мати можливість діагностувати будь-які анатомічні аномалії / аномалії розвитку, патології пародонту, ендодонтальні патології та інші аномалії (Niemiec 2005b,
Dupont & Debowes 2009) ( Див. Розділ патології порожнини рота).

Ключові моменти
• порожнини
Стоматологічна
рота.рентгенологія має вирішальне значення для правильної діагностики та лікування захворювань
• Для стоматологічної радіології прийнятні стандартні (аналогові) плівки, а також цифрові системи.
• Для отримання рентгенограми повного рота у пацієнтів з дрібними тваринами необхідні як паралельний, так і діючий кутовий метод

• Губне / щічне кріплення є прийнятим стандартом.
• Для правильного зображення верхньощелепних щік у котів потрібні спеціальні методи (наприклад, екстраоральний / майже паралельний).

РОЗДІЛ 7: ВИДАЛЕННЯ ЗУБІВ

ВСТУП
Видалення зубів є дуже часто виконуваною процедурою у більшості ветеринарних практик, однак це не проста справа. Зазвичай їх проводять для видалення
інфікованого та / або болючого зуба. Показання включають, але не обмежуються, ендодонтичну хворобу (тобто перелом або деякі внутрішньо забарвлені зуби), важкі
захворювання пародонту, травматичний неправильний прикус, стійкі молочні зуби, резорбція зубів, хронічний гінгіво-стоматит та незрушені зуби.
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Екстракції (відкриті або закриті) - це хірургічні процедури, які за певних обставин можуть бути дуже складними та складними. Стоматологічний керівний комітет WSAVA
приєднується до AVDC, рекомендуючи проводити всі екстракції лише кваліфікованими та належним чином підготовленими ветеринарами.

Повне видалення хворого зуба майже незмінно вирішує наявний стан захворювання. Однак, коли екстракції виконуються неправильно, навіть прості процедури можуть
мати численні ятрогенні ускладнення, включаючи крововилив, остеомієліт, ороназальний свищ, вторгнення кінчика кореня в канал нижньої щелепи або носової порожнини,
перелом щелепи та пошкодження очей (Holmstrolm та ін. 1998b; Тейлор 2004; Сміт та ін. 2003; Сміт 1998). Однак найпоширенішим ятрогенним ускладненням є збереження
зубних коренів (Woodward 2006a; Moore & Niemiec 2014). Це, як правило, призводить до продовження зараження у збереженому корені та навколо нього (Woodward 2006a).

Настанова щодо правильної та успішної закритої екстракції зубів викладена у наступних 10 кроках. Ці етапи складають техніку для одного корінного зуба; проте
багатокореневі зуби лікуються однаково після секціонування. Великі зуби та зуби з вадами розвитку кореня найкраще лікувати «відкритим» підходом, що включає
створення слизово-зап’ясткового клаптя та видалення кістки.
Крок 1: Отримайте згоду
Ніколи не видаляйте зуб без попередньої згоди власника, незалежно від того, наскільки поглиблена проблема або наскільки очевидно, що екстракція є належною терапією
(Holmstrolm et al. 1998b). Цю згоду бажано писати, але прийнятно усним способом через телефонний дзвінок. Якщо з клієнтом не вдається зв’язатися і попередня згода не
отримана, не видаляйте зуб (Niemiec 2008d).
Крок 2: Отримати передопераційні рентгенограми зубів

Стоматологічні рентгенограми повинні бути зроблені на всіх зубах перед початком екстракції (примітка в країнах першого рівня може бути прийнятною) (див. Розділ
обладнання) (Gawor 2018); Niemiec 2009, Niemiec 2014). Рентгенограми дозволяють лікареві визначити кількість наявних захворювань, будь-які аномалії коренів або
резорбцію / анкілоз (Блажеєвський та ін. 2006; Niemiec 2009) Значна втрата альвеолярної кістки нижньої щелепи внаслідок хвороби пародонту послаблює кістку і
схиляє пацієнтів до ятрогенного перелому. Дентоальвеолярний анкілоз робить екстракцію традиційним піднесенням практично неможливою. З цієї причини ампутація
коронки та навмисне утримання коренів є прийнятними для розширеної резорбції зубів котячого типу 2, як це визначається на зубних рентгенограмах (DuPont 1995).
Таким чином, рентгенографії зубів надають важливу інформацію для планування лікування та успішного результату процедур видалення зубів. Нарешті,
рентгенограми дають вагомі докази в медичній картці (Niemiec 2009).

Крок 3: Забезпечте належну видимість та доступність

Пацієнти повинні розташовуватися так, щоб забезпечити максимальну видимість зони ротової порожнини, а також щоб хірург був найбільш комфортним і, отже, більш
успішним (Holmstrolm et al. 1998c). Хірургічне освітлення має бути яскравим і зосередженим на хірургічному полі. Слід постійно використовувати всмоктувальні, повітряно-водні
шприци та марлю, щоб хірургічне поле було чистим. Нарешті, збільшення може бути корисним (Niemiec 2008d, Niemiec 2014).

Крок 4: Управління болем
Екстракції - це хірургічні процедури, що викликають помірний та сильний біль, слід застосовувати мультимодальний аналгетичний підхід, оскільки це забезпечує чудову
аналгезію (Келлі та ін. 2001; Ленц 2003). (Див. Розділ анестезії)

Крок 5: Розріжте прикріплення ясен
Це можна зробити за допомогою леза скальпеля, надкісткового ліфта або стоматологічного ліфта. Обраний інструмент поміщають у ясенну борозну кінчиком
леза, нахиленим до зуба, що допомагає утримувати інструмент у проміжку періодонтальної зв’язки. Якщо цього не зробити, це може призвести до створення дефекту
слизової оболонки або прорізування ясен. Потім інструмент просувають апікально до рівня альвеолярної кістки і ретельно обробляють всю окружність зуба (Hobson
2005; Niemiec 2008d). ( Малюнок 142)
Крок 6: Піднесення

Піднесення / розмивання - це найтонший та найнебезпечніший етап у процедурі витяжки. Ліфти - це гострі хірургічні інструменти, і в районі є численні
критичні та делікатні конструкції. Було багато повідомлень про очі, які були поранені витяжними інструментами, а також принаймні один підтвердив
летальний результат через ліфт, який пробив мозок пацієнта. (Сміт та ін. 2003) Щоб уникнути ятрогенної травми у разі зісковзування приладу або при
зіткненні з хворою кісткою, вказівний палець розміщують біля кінчика приладу (Блажеєвський та ін. 2006; Niemiec 2008d) ( Малюнок 143). Важливо
вибрати інструмент, який відповідає кривизні та розміру кореня. (Woodward 2006a) Взагалі "малим", оскільки це призведе до зменшення тиску та шкоди ( Малюнок
144).
Доступні численні інструменти, включаючи класичний ліфт, а також розкішні та крилаті типи. (див. розділ обладнання) Класичні та крилаті ліфти використовуються в русі
“вставляй і крути”, щоб розірвати періодонтальну зв’язку, тоді як люксатори використовуються коливальними рухами під час вставки до втоми, а також для розрізу
періодонтальної зв’язки. У ветеринарів може виникнути спокуса обережно скрутити люксатори для підняття, але вони не призначені для цього і можуть бути легко пошкоджені
при такому використанні.

Підняття ініціюється введенням міцно, але акуратно інструменту в простір зв’язок періодонта (між зубом і альвеолярною кісткою) (Niemiec 2014) ( Малюнок
145). Вставку слід виконувати, тримаючи інструмент під кутом 10 - 20 градусів до зуба, щоб уникнути ковзання (Harvey & Emily, 1993a, Niemiec 2014).
Потрапляючи в простір між кісткою і зубом, інструмент обережно скручується (Wiggs & Lobprise 1997). Затримайтеся в положенні 10-30 секунд, щоб
втомитися і розірвати периферию.
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Малюнок 143. Правильне поводження із стоматологічним ліфтом. Ручка міцно стискається в
долоні, вказівний палець витягується приблизно на 1 см від кінчика. Це дасть максимальний
контроль, одночасно допомагаючи запобігти ятрогенній труамі, якщо прилад ковзає.

Малюнок 142. Різання ясенного кріплення: Фаска ліфта прилягає до зуба, а інструмент
нахилений приблизно на 20 градусів до довгої осі зуба. Інструмент міцно, але обережно
вставлений аж до альвеолярного краю. Це повторюється по всьому колу зуба.

Малюнок 145. Піднесення: Як на малюнку 142, ліфт під кутом приблизно на 20 градусів
спрямований до зуба і міцно, але обережно введений у простір зв’язок періодонта.
Потрапивши в положення, його акуратно скручують і утримують у такому положенні мінімум
10 секунд. Після цього він переставляється, і це повторюється навколо зуба, поки він не

Малюнок 144. Вибір елеватора з меншою шириною, ніж зуб, забезпечить легкий доступ до

стане вільним, щоб його легко видалити.

простору періодонтальних зв’язок для належного піднесення.

одонтальної зв’язки (Holmstrolm et al. 1998b). Важливим моментом є те, що під час підняття зуб повинен хоч трохи рухатися. Якщо зуб не рухається,
періодонтальна зв’язка не пошкоджується.
Люксація проводиться, обережно вводячи люксатор в ясенну борозну і “розгойдуючи” його, коли інструмент просувається вгору. Багато ветеринарних стоматологів
використовують комбінацію люксації та елевації при використанні люкс-ліфтів.

Пародонтальна зв’язка дуже ефективна в протидії коротким, інтенсивним зусиллям (Niemiec 2014). Тільки при дії тривалої сили (тобто 10-30
секунд) зв’язка ослабне. Підвищений тиск перенесе значну частину сили на альвеолярну кістку та зуб, що може призвести до перелому однієї з
цих структур. Тому важливо пом'якшити силу. Потримавши 10 - 30 секунд, переставте інструмент приблизно на 1/8 шляху навколо зуба і повторіть
вищевказаний крок. Продовжуйте обертатись навколо зуба на 360 градусів, щоразу рухаючи елеватор апікально якомога більше (Wiggs &
Lobprise 1997; Holmstrolm та ін.
Запорукою успішного піднесення є терпіння. Тільки повільним, послідовним підняттям корінь розпушується, не ламаючись. Витягти цілий корінь завжди легше, ніж
видалити пошкоджені кінчики коренів (Блажеєвський та ін. 2006; Вудворд 2006a; Niemiec 2008d). Якщо
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Малюнок 147. Згладжування шорстких країв альвеолярної кістки грубим алмазним бором перед
Малюнок 146. Правильна адаптація екстракційних щипців на верхньощелепному першому

закриттям.

премолярі собаки. Захоплення зуба на краю ясен забезпечує найбільш надійне зчеплення,
одночасно зменшуючи важіль і, таким чином, зменшуючи шанси на перелом корінця.

Малюнок 148. Стоматологічна рентгенограма попередніх екстракцій лівого верхньощелепного
четвертого премоляра (208) у собаки (a) та лівої нижньої щелепи у кота (b). Обидва зображення
демонструють численні збережені корені (червоні стрілки). У (а) було здійснено спробу розпилення
коренів (сині стрілки). Це протипоказана техніка, що видно з цієї невдалої спроби. Відкрита
екстракція, що складається із мукогінгівального клаптя та видалення щічної кістки, є методом
вибору.
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підвищення не призводить до рухливості зубів за короткий проміжок часу, є проблема. Це може бути пов’язано з неправильною технікою екстракції або ділянкою
дентоальвеолярного анкілозу. Якщо екстракція не йде добре, хорошим варіантом є хірургічний підхід. Подумайте про повторну рентгенографію, щоб визначити, чи є
причини відсутності успіху.

Крок 7: Витягніть зуб
Видалення зуба слід робити лише після того, як він дуже рухливий і вільний. Це досягається захопленням зуба екстракційними щипцями та обережним
витягуванням зуба з гнізда ( Малюнок 146). Якщо корінь округлий у перерізі, або допустимо м’яко вигнуте помірне обертання; крутний момент повинен
підтримуватися мінімум 10 секунд. Не застосовуйте надмірного тиску, оскільки це може призвести до перелому кореня (Wiggs & Lobprise 1997; Niemiec 2008d).
Корисно думати про екстракційні щипці як про продовження пальців. Не слід застосовувати надмірний тиск. Якщо зуб виходить нелегко, необхідне більше
піднесення. Почніть піднесення знову, поки зуб не стане вільним, щоб його можна було легко видалити з альвеоли. Це важливий момент, оскільки переломи коренів,
як видається, трапляються частіше з екстракційними щипцями, ніж з елеваторами (Niemiec 2015).

Крок 8: Альвеолопластика
Цей крок виконується для видалення хворої тканини або кістки або будь-яких шорстких кісткових країв, які можуть дратувати ясна і затримувати загоєння. Хвору тканину можна
видалити вручну кюреткою. Видалення та згладжування кісток найкраще виконувати за допомогою грубого алмазного бору на високошвидкісному водяному охолоджуваному
ручному деталі або Rongeurs. (Harvey & Emily 1993a; Wiggs & Lobprise 1997; Smith 1998; Frost Fitch 2003; Taney & Smith 2006) ( Малюнок 147).

Крок 9: Отримати післяопераційну рентгенографію зубів

Стоматологічну рентгенографію слід піддавати після екстракції, щоб підтвердити повне видалення зуба (Holmstrolm та ін. 1998b, Niemiec 2009). Недавнє
дослідження повідомило, що 92% місць видалення карнасних зубів у собак і котів зберегли коріння (Moore &

Niemiec 2014) ( Малюнок 148 а & б).

Затриманий кінчик кореня може інфікуватися або частіше діяти як чужорідне тіло, що створює значне запалення (Wiggs & Lobprise 1997; Ulbricht 2003). Рідко
спостерігаються будь-які клінічні ознаки при цьому ускладненні, але збережений корінь є болючим та / або інфікованим. Іноді ця проблема спричиняє дренаж тракту
з утриманих коренів, що може призвести до претензії за зловживання (Holmstrolm та ін. 1998b).

Крок 10: Закриття місця видобутку
Це суперечлива тема серед ветеринарних стоматологів, і, отже, деякі тексти рекомендують накладати шви лише при великих витягах. Однак багато авторів
рекомендують зашивати майже всі місця видобутку. Закриття місця видалення сприяє гемостазу та покращує післяопераційний комфорт та естетику. Завжди
вказується у випадках більших зубів або в будь-який час, коли створюється ясенний клапоть для полегшення видалення. Цього найкраще досягти за допомогою
синтетичних шовних розшивальних швів розміром від 0 до 5/0 на зворотній ріжучій голці. Закриття виконується простим перерваним малюнком із швами на відстані 2-3
мм ( Малюнок 149). Крім того, рекомендується використовувати ще одне перекидання рекомендацій виробника для протидії дії язика (Harvey & Emily 1993a; Wiggs &
Lobprise 1997; Smith 1998; Frost Fitch 2003; Taney & Smith 2006).

Малюнок 149. Закриття місця екстракції лівого верхньощелепного ікла (204) за допомогою простих
перерваних швів, накладених на 2-3 мм один від одного.

E134

Журнал практики дрібних тварин • Том 61 • Липень 2020 • © 2020 WSAVA

Що стосується закриття клаптя, є кілька ключових моментів, пов'язаних з успішним загоєнням (Wiggs & Lobprise 1997). Перше і найважливіше - на лінії розрізу не
повинно бути напруги. Якщо на шовній лінії є якась напруга, вона розслабиться. Напруження можна зняти розтягуванням ясенного розрізу вздовж склепіння (так званий
клапоть конверта) або шляхом створення вертикальних розрізних розрізів і фенестування окістя (Frost Fitch 2003; Blazejewski та ін. 2006). Окістя - це дуже тонка
волокниста тканина, яка прикріплює десну і слизову щік до підлеглої кістки (Evans 1993; Grant та ін. 1998b). Окістя нееластична, запобігаючи просуванню ясен і слизової
оболонки альвеол і запобігаючи закриттю дефекту без натягу. Слизова оболонка альвеол дуже гнучка, і тому її можна просунути після звільнення надкістя, щоб закрити
великі дефекти. Якщо напруга відсутня, клапоть повинен залишатися в положенні, розміщуючи пальцями, а потім зашивати на місце. Фенестрацію можна проводити за
допомогою леза скальпеля; однак, ножиці LaGrange забезпечують більший контроль, гарантуючи, що всі краї тканин були ретельно оброблені, оскільки інтактні
епітеліальні тканини не загояться (Блажеєвський

та ін. 2006). Це найважливіше при закритті ороназальної нориці.
Вилучення багатокореневих зубів
Розділіть усі багатокореневі зуби на одиничні частини. (SmithMM1998, Charmichael DT 2002) Коріння майже всіх багатокореневих зубів розходяться, що призведе до обривання
кінчиків коренів при спробі видалення цілісно ( Малюнок 150) ( Wiggs & Lobprise 1997; Манфра Марретта 2002). Сечение рухомих зубів полегшує їх видалення. Найкращий
інструмент для прорізування зубів - це задирка на високошвидкісному повітряному наконечнику (Charmichael 2002; Blazejewski та ін. 2006; Terpak & Verstraete 2012). Окрім того, що
він є найефективнішим інструментом, він також має охолоджувач повітря та води, що уникне перегрівання навколишньої кістки (що може спричинити некроз). Доступно багато
різних стилів борів; однак багато авторів віддають перевагу поперечно зрізаному конусному тріщинному бору (699 для котів та маленьких собак, 701 для середніх собак та 702
для великих порід) (Wiggs & Lobprise 1997; Niemiec 2008d, Niemiec 2014). (Див. Розділ обладнання)

Розріз багатокореневих зубів, починаючи з фуркації і просуваючись по коронці. (Niemiec 2014) ( Малюнок 151). Цей метод застосовується з двох основних
причин. По-перше, це дозволяє уникнути можливості упущення фуркації та рубання в корінь, послаблення

Малюнок 150. (а) Через запущений періодонтит (PD4) ці два надмірно рухливі двокореневі
зуби були видалені без перерізування. Однак насінням багатокореневих зубів настійно
рекомендується уникати перелому кореня, особливо якщо на рентгенограмах зубів
виявляються значні прикріплення або анатомічні зміни, такі як розширений мезіальний
корінь, що видно на рентгенограмі цього верхньощелепного зуба у собаки ( б).
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