це і збільшення ризику перелому корінця (Smith 1998). По-друге, ця методика також дозволяє уникнути можливості прорізання повз зуба та ненавмисного пошкодження ясен
або альвеолярної кістки.

Два корінні зуби, як правило, розділені посередині, щоб розділити зуб на дві половини. Перший моляр нижньої щелепи у кішки є винятком через його непропорційні
корені (див. Нижче). Правильна секція трикорінного молярного зуба у собаки виконується шляхом прорізування між кінчиками щічної бугри, а потім просто піднебінно до
них. ( Малюнок 152). Після правильної секції зуба виконайте наведені вище дії для кожного окремо укоріненого шматочка.
Відкриті вилучення:

Складні витяжки найкраще проводити за допомогою відкритого підходу (Niemiec 2008d, Niemiec 2014). Зазвичай це розглядається як собачий і карнасний
(верхньочелюстний четвертий премоляр та нижньощелепний перший моляр). Однак це також корисно для зубів з вадами розвитку коренів або патологією та збереженими
коренями (Frost Fitch 2003; Blazejewski та ін. 2006; Woodward 2006a). Відкритий підхід дозволяє практикуючому видалити невелику кількість щічної альвеолярної кістки,
сприяючи полегшенню процесу екстракції.
Відкрита екстракція ініціюється створенням ясенного клаптя. Це може бути горизонтальний клапоть вздовж арки (конверт) або клапан із вертикальними розрізами
(Блажеєвський) та ін. 2006). Клапоть конверта створюється вивільненням ясенного кріплення за допомогою окістяного елеватора вздовж зубів, включаючи від одного до
декількох зубів по обидві сторони зуба або зубів, які потрібно видалити (Grant та ін. 1988). Клапоть створюється шляхом розрізання ясен у міжзубних проміжках уздовж дуги, а
потім вивільнення тканини до або нижче рівня слизово-ясенного з'єднання (MGJ). ( Малюнок 153). Перевага цього клаптя полягає в тому, що кровопостачання не
переривається і менше швів.

Частіше застосовуваний клапоть включає один або два вертикальних розрізаючих розрізу. (Holmstrolm та ін., 1998b, Niemiec, 2014) (рис. 26). Цей метод
дозволяє створити набагато більший клапан, який (при правильному поводженні) дозволить закрити більші дефекти. Класично вертикальні розрізи створюються
під лінійним кутом зуба-мішені, або одного рострального та каудального зуба до цільового зуба (Smith 2003). Якщо між зубами є простір - це природна діастема
або беззуба область, розріз можна зробити в цьому просторі, а не поширити його на здоровий зуб (Niemiec 2014) ( Малюнок 154).

Розрізи слід робити трохи апікально розходяться (ширше біля основи, ніж на краю ясен) (Carmichael 2002, Manfra Marretta 2002). Важливо, щоб надрізи були
створені на всю товщину і одним рухом (а не повільні та нетривалі). Розріз повної товщини створюється шляхом прорізування до кістки, і окістя, таким чином,
утримується разом із клапаном (Manfra Marretta 2002; Frost Fitch 2003). Після створення весь клапоть є ніжно відбивається на надкістковому ліфті. Слід бути
обережним, щоб не розірвати клапоть, особливо на слизово-ясенному з’єднанні.

Після підняття клаптя щічну кістку можна видалити за допомогою твердосплавного бур (Niemiec 2014; Terpak & Verstraete 2012). Кількість суперечлива:
деякі стоматологи видаляють весь щічний покрив, а інші видаляють лише 1/3 довжини кореня кістки на нижній щелепі та 1/2 для верхньощелепних зубів
(Smith 1998; Frost Fitch 2003). Це слід робити лише на щічній стороні. Якщо це не дозволяє доцільно витягти, можна вилучити більше.
Після видалення кістки слід виконувати секцію багатокореневих зубів (як зазначено вище). Зверніть увагу, що деякі автори рекомендують проводити розділення до створення
клаптя. Виконайте кроки, описані для одноразового вилучення кожного кореня. Після видалення коренів (і отримання рентгенографічного підтвердження) перед закриттям
альвеолярну кістку слід розгладити (див. Альвеолопластику).

Малюнок 152. Перший моляр верхньої щелепи у собак розрізають у формі “Т”; бур виконується
Малюнок 151. Розріз лівого нижньочелюстного третього премолярного (307) зуба у кота: для оголення

вертикально і переміщується від мезіального до дистального біля щічного бугра, щоб розділити

фуркації зуба було створено невеликий клапоть конверта. Поперечно-зрізана конусна щілина на

широкий піднебінний корінь від двох щічних корінців, потім два щічні корінці відокремлюються

високошвидкісному повітряно-керованому наконечнику з водяним розпилювачем використовується для

через жолобок між горбками, тримаючи бур вертикально і рухаючи від щічного до піднебінного

розрізування зуба, починаючи з фуркації та працюючи через коронку зуба.

до з'єднання з раніше зробленим зрізом. Слід застосовувати втягувач м’яких тканин, щоб
уникнути пошкодження слизової оболонки щік, як це очевидно в даному випадку.
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Малюнок 153. У цієї собаки був створений подовжений клапан конверта

Малюнок 154. На цьому правому верхньощелепному собачому зубі у собаки створений клапоть ніжки

лівий нижньощелепний другий премолярний зуб до першого молярного зуба. Зверніть увагу на

за допомогою крайового розрізу та двох паралельних вертикальних розрізних розрізів під кутом

помірну експозицію альвеолярної кістки під цими зубами, що дозволяє видалити щічну кістку, що може

дистобукальної лінії третього зуба верхньощелепного різця та кута мезіобукальної лінії першого

знадобитися для успішного видалення.

верхньочелюстного премоляра зуба. Цей клапоть забезпечує оголення альвеолярної кістки і
застосовується здебільшого, коли очікується важка екстракція або відбувається під час процедури.

Малюнок 155. Перед закриттям дефекту на шовній лінії (лініях) не повинно бути напруги,
яка могла б схилити клапоть до зняття. Щоб досягти закриття без натягу, виконують тупий і
різкий розріз окістя в основі клаптя, як показано в цьому зразку трупа, звертаючи увагу на
те, щоб не перфорувати клапоть (бажано за допомогою ножиць). Однак також можна
ефективно використовувати скальпель або підкішний ліфт.

Закриття ініціюється процедурою, яка називається фенестрація окістя ( Малюнок 155). Окістя - це дуже тонка волокниста тканина, яка з'єднує
слизову щік із підлеглою кісткою (Grant 1988). Оскільки окістя фіброзна, вона негнучка і заважатиме здатності закривати дефект без натягу. Однак
слизова щік дуже гнучка і розтягується, покриваючи великі дефекти. Отже, розріз окістя використовує цей атрибут. Фенестрація повинна проводитися
біля основи клаптя і повинна бути дуже дрібною, оскільки окістя дуже тонка. Цей крок вимагає пильної уваги, щоб не прорізати і не відрізати всю
стулку. Це можна виконати за допомогою леза скальпеля; однак ножиці LaGrange дозволяють чудово керувати.
Після фенестрації клапоть повинен залишатися у бажаному положенні без швів. Якщо це не так, тоді напруга все ще присутня, і перед закриттям необхідний
подальший розряд. Після закінчення звільнення клапан зашивають, як описано вище в розділі закриття.

Ампутація корони
Зуби, у яких розвинена резорбція коренів типу 2, можна лікувати ампутацією коронки (Dupont 1995). Ампутація коронки призводить до значно
меншої травми для пацієнта та швидшого загоєння, ніж повне видалення. Ця процедура, хоча
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загальновизнана, досі суперечлива. Більшість ветеринарних стоматологів використовують цю техніку, однак із різною частотою. Стоматологи-ветеринари, як правило,
використовують цей варіант лікування лише тоді, коли є значне або повне заміщення кореня кісткою. На жаль, більшість лікарів загальної практики використовують цю техніку
занадто часто. Ампутація коронки може бути виконана лише за умови дотримання певних критеріїв (Niemiec 2015). (Див. Розділ "Усна патологія")

Це:
• Рентгенологічно підтверджене TR 2 типу
• відсутні дані про ендодонтичну хворобу (периапікальне розрідження)
• відсутні дані про втрату кісткової тканини пародонта,
• Відсутність рентгенологічно видно кореневого каналу

• Відсутність рентгенологічних доказів зв’язок пародонту
• Не лікувати каудальний стоматит.

Лікарі без стоматологічної рентгенології не повинні проводити ампутацію коронки. Пацієнтів, у яких є зуби з підозрою на резорбтивні ураження типу 2, слід
направляти до стоматологічної установи.

Техніка
Ампутація коронки ініціюється шляхом створення невеликого клаптя ясенної оболонки навколо цільового зуба. Далі використовуйте поперечно вирізану конічну щілину, круглу
або грушоподібну задирку на високошвидкісному наконечнику, щоб видалити всю коронку до рівня альвеолярної кістки. Потім кістка і зуб слід розгладити грубим алмазним
бором. Після рентгенологічного підтвердження того, що зуб видалений принаймні до рівня кістки, ясна зашивається над дефектом. Для зняття напруги може знадобитися
невелика фенестрація.

Висновок
Витяжки є дуже поширеною процедурою у ветеринарній медицині і часом можуть викликати неприємності, особливо для початківців. При правильному виконанні це лікування
є прекрасним засобом для полегшення болю та інфекції в ротовій порожнині. Однак, якщо до процедур екстракції не ставитись належним чином, вони можуть (і будуть)
спричиняти такі проблеми, як перелом кінчиків коренів та / або більш серйозні ятрогенні проблеми. Дотримуючись описаних вище кроків та застосовуючи терпіння, витяг стане
не тільки простішим, але й більш успішним та корисним.

Ключові моменти
• Екстракції - це хірургічні процедури, і до них слід ставитись з таким самим рівнем поваги, як до будь-якої операції, щоб уникнути ускладнень.
• Усі екстракції можуть бути зведені до простих, одноразових екстракцій коренів шляхом секціонування та видалення щічної альвеолярної кістки. Отже, освоїти ази, і будь-який витяг
можна виконати.

• Екстракції є хворобливими процедурами, тому для кожного пацієнта слід забезпечити належне лікування болю, включаючи регіонарну анестезію.

• Ампутація коронки є прийнятим методом терапії для запущених уражень TR типу 2 у котів, але лише за умови дотримання певних критеріїв (клінічних та рентгенологічних).

• Ніколи не видаляйте зуб без згоди клієнта.

РОЗДІЛ 8: РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ В ЗУБОВІЙ ОСВІТІ
Комітет проекту WSAVA Dental Standardization настійно заохочує викладати ветеринарну стоматологію в університетських умовах як на бакалаврському, так і на
аспірантському рівнях.

НАВЧАННЯ В ВЕТЕРИНАРНІЙ ШКОЛІ
Незважаючи на те, що захворювання порожнини рота та зубів дуже поширені серед дрібних тварин, ветеринарною стоматологією досі в більшості випадків нехтують у
програмах ветеринарної медицини в більшості університетів. У всьому світі небагато ветеринарних факультетів, які включають стоматологію до звичайної навчальної
програми, і лише декілька пропонують ветеринарну стоматологію як факультативний / факультативний курс, як правило, з обмеженою кількістю студентів (Perry 2014).
Навчання ветеринарної стоматології у всіх університетах має включати, як мінімум, лекції з анатомії та фізіології порожнини рота та зубів, техніки орального / стоматологічного
обстеження (включаючи рентгенографію зубів), а також найпоширеніші патології та захворювання. Крім того, повинні бути надані практичні влажні лабораторії для орального /
стоматологічного огляду, рентгенографії зубів, лікування пародонту, регіональної анестезії та основні принципи видалення зубів.
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навички компетентності », як це докладно описано у« Спільній заяві EVDS / EVDC про клінічні компетенції у стоматології та оральній хірургії малих супутників ».
(Доступно також за адресою: http://www.evds.org/policystatements/day1skills)

Ветеринарна стоматологія як спеціальність повинна бути включена в клінічну діяльність, щоб забезпечити необхідне навчальне середовище з
клінічними випадками для студентів-ветеринарів. (Естегамати та ін. 2016) Створення відділення ветеринарної стоматології вимагає певних
інвестицій в обладнання; однак, як правило, це можна досягти економічно ефективно. (Див. Розділ обладнання) Крім того, ветеринарні навчальні
лікарні повинні прагнути надавати послуги ветеринарної стоматології на рівні спеціалістів. Цього можна досягти завдяки працевлаштуванню
сертифікованого Радою ветеринарного стоматолога (Dipl. AVDC, Dipl. AVDC-Eq, Dipl. EVDC, Dipl. EVDC-Eq), який надає клінічні послуги, а також
навчання для студентів та аспірантів (тобто інтерни та резиденти) студенти. В якості альтернативи студентам має бути надана можливість
завершити свої ротації у ветеринарній стоматології як екстернат із спеціалістами ветеринарної стоматології в приватній практиці. Якщо в країні
немає ветеринарного стоматолога, сертифікованого комісією,

Аспірантура
Підготовка докторантури
В даний час докторська ступінь є найвищим ступенем, який можна досягти в аспірантурі, і наголошує на наукових дослідженнях. У майбутньому, в ідеалі, повинні бути сформовані
програми підготовки докторів наук, орієнтовані на ветеринарну стоматологію, з подальшим проживанням або навпаки для підготовки лікарів-вчених (DeLuca та ін. 2016).

Навчання проживання
В даний час проживання у ветеринарній стоматології можна отримати в одному з двох зареєстрованих коледжів у всьому світі - AVDC (Американський ветеринарний
стоматологічний коледж, www.avdc.org) або EVDC (Європейський ветеринарний стоматологічний коледж, www.evdc.org). Навчання за місцем проживання - це клінічно орієнтоване
навчання, хоча мешканець повинен брати участь у певних наукових заходах.

Для того, щоб пройти навчання з ординатури, ветеринар повинен відповідати певним критеріям, як описано AVDC (http://www.avdc.org/register.html) або EVDC
(http://176.32.230.22/evdc.info/ ? page_id = 40). Зазвичай перед зарахуванням потрібно щонайменше 1 рік стажування (або еквівалент). Отримавши реєстрацію та
пройшовши навчання, резидент повинен підтвердити високий рівень знань та клінічних навичок, як це детально описано в документах AVDC або EVDC. Це може
зайняти від 2,5 до 6 років (мінімум 3 роки для затвердженої стандартної або альтернативної програми підготовки резидентів в EVDC; мінімум 30 місяців для
будь-якої затвердженої програми навчання AVDC), перш ніж резидент має право на вступний іспит до коледжу. Тільки після того, як кандидат успішно склав
практичний та письмовий іспити, їм присвоюється статус Диплома. В ідеалі в майбутньому, та ін. 2015 рік; DeLuca та ін. 2016 рік; Естегамати та ін. 2016). В даний час
рівень залучення університетів до підготовки ветеринарних лікарів-стоматологів є поганим або не існує. Створення навчальних програм та програм резидентури з
ветеринарної стоматології має бути одним із головних пріоритетів ветеринарних факультетів у всьому світі.

Ключові моменти:
• Ветеринарна стоматологія - це в основному занедбана галузь у програмі ветеринарної медицини в більшості університетів.
• Викладання ветеринарної стоматології на бакалаврському рівні має включати лекції та практичні семінари з основних методів обстеження, а також найпоширеніших захворювань
та методів лікування порожнини рота / зубів.
• Навчальні лікарні повинні створити відділення ветеринарної стоматології, що прагне надавати стоматологічні послуги на спеціалізованому рівні для створення необхідного
навчального середовища.
• Навчання в аспірантурі з ветеринарної стоматології повинно включати підготовку до ординатури, в ідеалі в майбутньому в поєднанні з підготовкою докторів наук.

• Ефективне викладання ветеринарної стоматології у ветеринарній школі є запорукою прогресу у цій галузі ветеринарної медицини.

ПОЗИЦІЯ ПРО ПОЗИЦІЮ ПРО БЕЗКОШТОВНУ СТОМАТОЛОГІЮ (AFD)
Цей документ має періодичне повідомлення; анестезія необхідна для ефективного та ретельного проведення стоматологічних процедур, включаючи професійне чищення зубів,
повний огляд ротової порожнини, рентгенографію зубів, видалення та будь-яку іншу необхідну терапію (Wallis C, et al, 2018)

Про неефективність та недоречність AFD говорили у кожному відповідному розділі, включаючи анестезію та добробут. Автори цих рекомендацій
заявляють, що AFD не приносить користі тварині за потенційно великих витрат. AFD не забезпечує розумної медичної вигоди, є стресом і потенційно
небезпечним для пацієнта. Крім того, стільки ж ветеринарів та власників
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помилково вважаю, що потреба в стоматологічній терапії базується на кількості видимого зубного каменю на поверхні зуба, видалення лише цієї патології на поверхні без
діагностики та лікування патології піддесневого мозку може затримати ефективну терапію хворобливого захворювання. Насправді, недавнє дослідження довело, що непрофесійне
масштабування зубів дає результат у пацієнтів з гірше здоров’я пародонту (Stella JL, et al 2018). AFD в кінцевому підсумку призводить до того, що пацієнти страждають від
хронічного болю та інфекції без потреби, коли доступні безпечні та етично відповідні альтернативи для ефективної допомоги.

З усіх вищезазначених причин комітет Стоматологічних рекомендацій WSAVA вважає, що AFD викликає серйозне занепокоєння щодо добробуту тварин, а також є
нижчим за стандарт догляду. Таким чином, WSAVA приєднується до наступних ветеринарних асоціацій, рішуче виступаючи проти цієї практики.

Міжнародні товариства:
• Академія ветеринарної стоматології
• коледж
Американський ветеринарний стоматологічний
• товариство
Американське ветеринарне стоматологічне
• Американська асоціація лікарняних тварин

• Американський коледж анестезії та знеболення
• коледж
Європейський ветеринарний стоматологічний
• товариство
Європейське ветеринарне стоматологічне

• Федерація європейських асоціацій ветеринарних тварин
Міжнародні нестоматологічні товариства:
Національні товариства:

• Австралія: Австралійська ветеринарна асоціація
• Австрія: Австрійське товариство ветеринарної стоматології
• Бельгія: Бельгійсько-голландське наукове стоматологічне товариство
• Хорватія: Хорватська ветеринарна служба дрібних тварин
• Чеська Республіка: Чеське ветеринарне стоматологічне товариство
• Фінляндія: Suomen Elinlääkripraktikot ry
• Франція: Французька ветеринарна стоматологічна група
• Німеччина: Німецьке ветеринарне стоматологічне товариство
• Греція: Грецьке товариство ветеринарних тварин (HCAVS)
• Ірландія: Ірландське ветеринарне стоматологічне товариство
• Італія: Італійське товариство ветеринарної стоматології та хірургії порожнини рота
• Японія: Японське стоматологічне товариство дрібних тварин
• Нідерланди: Стоматологічна робоча група Нідерландів
• Норвегія: Норвезька ветеринарна асоціація дрібних тварин
• Польща: Польська ветеринарна асоціація дрібних тварин
• Португалія: Португальське товариство ветеринарної стоматології
• Румунія: Румунське товариство ветеринарної стоматології
• Росія: Російська ветеринарна асоціація дрібних тварин
• Словенія: Словенська ветеринарна асоціація дрібних тварин
• Іспанія: Іспанське ветеринарне стоматологічне товариство
• Швеція: Шведське ветеринарне стоматологічне товариство
• Швейцарія: Швейцарське товариство ветеринарної стоматології
• Великобританія: Британська ветеринарна стоматологічна асоціація; Королівський коледж ветеринарних хірургів
Американський:
• Каліфорнійська ветеринарна медична рада
• Ветеринарна медична рада штату Невада

• Ветеринарна медична асоціація Онтаріо
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РОЗДІЛ 9: ПОТРІБНЕ ОБЛАДНАННЯ

УСНЕ ОГЛЯД
Оцінка свідомого пацієнта
Усний огляд повинен бути однією з найбільш часто виконуваних процедур у практиці дрібних тварин. WSAVA вважає, що усний іспит повинен бути невід'ємною
частиною будь-якого огляду здоров'я. Для ретельного орального обстеження необхідний систематичний підхід до дослідження як нормальних, так і аномальних
структур (Hansen 2009).
Обладнання, необхідне для детального внутрішньоротового свідомого обстеження, включає: достатнє освітлення кімнати, збільшення та ручку. Бажано, щоб клініцист носив
оглядові рукавички для оцінки ротової порожнини, як для захисту ветеринара, так і для пацієнта, а також для зменшення ризику передачі інфекції. Хоча світло може здаватися
очевидним, багато клініцистів намагаються провести обстеження в погано освітленій кімнаті неозброєним оком, результати яких не задовольняють. Світло пера (або ото /
офтальмоскоп) можна використовувати для поліпшення візуалізації, а також для просвічування зуба для визначення життєвої сили.

Правильне розташування пацієнта повинно забезпечити рот на належному рівні для комфортного оцінювання оглядаючим ветеринаром (вигідне ергономічне
розташування) (Aller 2005; DeForge 2002).
Необхідне обладнання для усвідомленого усного іспиту в країнах 1, 2, 3 рівня:
1. Хороше джерело світла

2. Оглядові рукавички

Обстеження під загальною анестезією
Після досягнення загальної анестезії та інтубації можна і потрібно провести повний і ретельний оральний огляд. Усі стоматологічні процедури повинні проводитися під
загальним наркозом (див. Розділ «Знеболення»). Ендотрахеальна інтубація є критичною для стоматологічних процедур. Рекомендується подальший захист дихальних шляхів
за допомогою глоткової упаковки, а також електронні трубки належного розміру, щоб уникнути травмування трахеї. Використання ларингоскопа допоможе з інтубацією та
оглядом області ротоглотки. ( Малюнок 156)
Предмети, що використовуються для утримання відкритого рота та допомоги у візуалізації під час проведення COHAT та інших стоматологічних процедур, повинні складатися з
підставки відповідного розміру, а не з підпружиненими кляпами. Пам’ятайте про ризик сліпоти при розширеному роті у котів (Barton-Lamb Al та ін. 2013; Мартін-Флорес та ін. 2014;
Скривані та ін. 2014).

• Обладнання для підтримки температури:
• Рівень 1: пристрій для підігріву гарячої води
• Рівні 2 і 3: примусовий пристрій теплого повітря
• Анестезуючі методи: інгаляційна анестезія, загальна внутрішньовенна анестезія (TIVA), доступ кисню для попереднього оксигенації та подальше використання під час інгаляційної
анестезії, обладнання для локальних нервових блоків

• Моніторинг анестезії: температура тіла, запис пульсу, частота дихання, запис артеріального тиску, вимірювання вичерпаного СО2 (рівні 2,3)
• Додаткове обладнання: IV інфузійний насос (рівень 3)

Після введення анестезії клініцист повинен уважно оцінити м’які тканини, включаючи язик, ясна, слизову, ротоглоткові та мигдаликові ділянки. Далі слід
зазначити оцінку твердих тканин (включаючи верхню щелепу та нижню щелепу) та зубних рядів як у цілому, так і окремо, включаючи відсутність, обертання та /
або перелом зубів. Потім проводиться оцінка стану здоров’я пародонту, включаючи глибину зондування (до 6 точок зондування на зуб), рецесію ясен та
гіперплазію, рухливість, залучення фуркації та інші патології порожнини рота. Як звичайні, так і ненормальні висновки повинні бути записані на стоматологічній
карті (див. Розділ обстеження) (Tutt 2006a).
Мінімальне обладнання (рівень 1,2,3), необхідне для детального внутрішньоротового обстеження, включає:

1.

Хороше джерело світла

2.

Збільшення (наприклад, лупи або лупа)

3.

Фотографія (камера чи відео - мобільний телефон прийнятний) Пародонтальний

4.

зонд / дослідник

5.

Стоматологічне дзеркало

6.

Втягувач губ

7.

Кляп для рота (шприц належного розміру або пластиковий кляп)

8.

Засоби індивідуального захисту (окуляри, маска та оглядові рукавички). Пародонтальні зонди використовують для вимірювання глибини ясенної борозни та пародонтальних
кишень. Зазвичай вони являють собою металевий або пластиковий конічний стрижень з тупим кінцем, прикріпленим до ручки, с
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Малюнок 157. Зонд пародонта Williams 14 з маркуванням на 1-2-3-5-7-8-910 (у міліметрах).

Малюнок 158. Вівчарський гачок дослідник зубів.

Малюнок 156. Безпосередньо перед ендотрахеальною інтубацією за допомогою (якщо це можливо)
ендотрахеальної трубки з манжетами, ларингоскоп використовується для короткого огляду ділянки
ротоглотки. У цієї кішки відзначається важкий хвостовий стоматит із запаленням, що поширюється в
глотку.

Малюнок 159. Стоматологічне дзеркало.

Малюнок 161. Наліт на поверхнях слизової оболонки зубів і ротової порожнини цієї собаки видно

Малюнок 160. Втягувач м’яких тканин Кауда Міннесота.

після нанесення розчину, що розкриває наліт (2% еритрозин). Найгустіший наліт - там, де
барвник найтемніший.
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градуйовані міліметрові розмітки. Є кілька типів. Williams, Marquis, Michigan-O, UNC та Nabors, як правило, доступні ( Малюнок 157).

Зонд дозволяє клініцисту вимірювати та оцінювати індекс гінгівіту (кровотеча при зондуванні), глибину борозни або кишені, ступінь збільшення та / або спаду
ясен, а також вплив фуркації (у багатокореневих зубів).
Дослідник часто зустрічається на протилежному кінці пародонтального зонда. Це інструмент з гострим наконечником, який може використовуватись клініцистом для дослідження
конкременту як над-, так і під яснами; також можуть бути оцінені дефекти зубів, такі як резорбтивні ураження, вплив пульпи, стирання, садна, втрата емалі або дентину ( Малюнок
158).
Стоматологічне дзеркало є важливим діагностичним допоміжним засобом для оцінки піднебінних або мовних поверхонь зубних рядів, а також каудальної частини зубного ряду
та носоглотки ( Малюнок 159).
Втягувач губ використовується для поліпшення візуалізації хвостового зубного ряду або для оцінки, або для фотографування. Він може використовуватися під час
стоматологічних процедур для поліпшення видимості хірургічної області ( Малюнок 160).

Іншим варіантом діагностики є рішення, що розкривають наліт: чим більша товщина нальоту на поверхні зуба, тим темніше барвник. Найпоширенішим одностадійним
барвником є еритрозин. Перед чищенням зубів краплю 2% еритрозину наносять на надясенну поверхню зуба і змивають легким струменем води. Також може бути
використаний флуоресцеїн. Інший інструмент використовує блакитне світло (приблизно 405 нм довжина хвилі), яке змушує зрілий наліт світитися червоним (через порфірини
всередині нальоту). Цей кількісний інструмент світлової флуоресценції або QLF можна використовувати в затемненій кімнаті консультацій для демонстрації зрілого нальоту
(Wallis C та ін 2016, Маршалл-Джонс та ін. 2017). ( Малюнок 161).

Рентгенологія / Рентгенографія

Оральна рентгенологія та рентгенографія важливі для адекватної діагностики та прийняття рішень у ветеринарній стоматології. Виконання стоматології без рентгенографії
значно збільшує ймовірність відсутності патології, а також створює ятрогенну травму.
Для виготовлення діагностичної рентгенограми необхідне обладнання включає рентгенівський генератор ( Малюнок 162), стоматологічна плівка ( Малюнок 163)
і розробницьке рішення, або цифрова стоматологічна система та комп’ютер із відповідним програмним забезпеченням. Для стоматологічних цілей завжди краще використовувати
стоматологічний рентгенівський апарат, однак діагностичні знімки можна отримати за допомогою рентгенографії всього тіла та відповідної техніки. Слід зазначити, що
рентгенографія всього тіла, як правило, буде недостатньо детальною для правильної стоматологічної діагностики, і її дуже складно виставити. Тому завжди рекомендуються
стоматологічні генератори та внутрішньоротові плівки / датчики. При рентгенографії невеликих предметів (тобто пальців ніг) або маленьких пацієнтів (наприклад, кишенькових
домашніх тварин), стоматологічний рентгенівський апарат може бути використаний як пристрій для всього тіла.
Є кілька варіантів отримання діагностичних стоматологічних зображень:

1. Звичайний ветеринарний рентгенівський генератор (рівень 1)
2. Стоматологічний генератор радіології плюс:
a. Неекранна внутрішньоротова стоматологічна плівка (рівень 2)

b. Фотостимулюючі фосфорні (PSP) пластини (система CR)

c. Цифрові датчики (система DR)

Малюнок 163. Набір звичайних внутрішньоротових зубних плівок (розміри 0, 2, 3

Малюнок 162. Настінний стоматологічний рентгенівський генератор в стоматологічній операції.

та 4). Ці плівки дають якісні зображення, однак необхідна ручна обробка, яка займає більше

Генератор прикріплений до довгого плеча, щоб легко дістати пацієнта до стоматологічного столу.

часу і вимагає використання екологічно безпечних хімічних речовин.
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Цифрова стоматологічна рентгенографія повинна застосовуватися у всіх країнах рівня 3.

Ручну обробку можна виконати за допомогою вологої хімії в темній кімнаті (приміщенні, в яке світло не потрапляє) або в світлозахищеній камері при денному світлі
(іменований розробником на стороні стільця). Ці методи вимагають від оператора розміщення плівки у резервуарах, що містять проявник та закріплювач, на заздалегідь
визначений час. В результаті виходить волога плівка, яку необхідно висушити перед дослідженням. Мокра плівка не демонструє деталей і призведе до пропущених діагнозів,
якщо використовуватиметься для оцінки. (Немієць та ін. 2004b, Niemiec 2018b).

Обробку також можна виконати автоматично, використовуючи автоматичний процесор. Тут використовується волога хімія, але внутрішні валики для переміщення плівки через
ванни проявника та фіксатора з заданою швидкістю, а вироблена плівка суха (Niemiec та ін. 2004b, Niemiec 2018b).

Фотостимулюючі фосфорні пластини (технологія CR) (рис. 164)
Це гнучкі поліефірні плівки, які підтримують фотостимулюючий люмінофор, осаджений у смолі на поверхні. Після первинного опромінення збуджені електрони в
люмінофорному матеріалі залишаються «захопленими» в центрах кристалічної решітки, поки не стимулюються другим освітленням. Ці мобілізовані електрони вивільняють
синьо-фіолетову люмінесценцію 400 нм, що виробляється пропорційно кількості захоплених електронів, яка безпосередньо пов'язана з вихідним рентгенівським пучком.
Потім він збирається, дозволяючи отриманому сигналу перетворитися на цифрове зображення. Фосфорні пластини доступні у багатьох розмірах: від 0 до 9, багаторазові,
а заміна цілком доступна.

Цифрові датчики (технологія DR) (Малюнок 165)
Існує безліч прямих цифрових систем для людини та ветеринарії. Це чудові засоби отримання рентгенограм зубів. Єдиним серйозним недоліком є відсутність пластини
номер 4 з прямими цифровими системами (датчиками). Основними перевагами прямих цифрових систем є зменшення радіаційного опромінення, швидкість створення
зображення та можливість змінити положення сенсора та / або головки трубки, якщо вигляд не правильний з першого разу.

Рисунок 164. Приклад технології CR з використанням пластин PSP та сканера для оцифровування

Рисунок 165. Приклад цифрового датчика, який використовується в системах DR для захоплення зображення, яке в

стоматологічних зображень, які можна додатково вдосконалити за допомогою комп'ютерного програмного

подальшому обробляється за допомогою конкретного комп'ютерного програмного забезпечення.

забезпечення.
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Обладнання для чищення зубів

А. Основний набір ПРОФІ (рівень 1) повинен містити:

Діагностична апаратура:
Дивись вище

Прилади для масштабування: (Niemiec 2003b, 2018 г) Рівень 1:

1.

Щипці для видалення зубного каменю ( Малюнок 166)

2.

Скалер (для наддесневого масштабування) ( Малюнок 167)

3.

Вибір кюреток (для піддесневого масштабування) ( Малюнок 168)

4.

Камінь і олія ( Малюнок 169)
Рівень 2 і 3 повинен мати вищезазначений плюс:

1.

Стоматологічна установка (висока і низька швидкість) ( Малюнок 170)

2.

Механічне масштабування: звукове або ультразвукове (п'єзоелектричне, магнітострикційне)

a. Відповідні над- і піддесневі підказки. ( Малюнок 171)
Профі-паста / пемза ( Малюнок 172)

Малюнок 166. Щипці для видалення зубного каменю використовуються для видалення великих шматочків зубного каменю
(зубного каменю) перед подальшим детальним масштабуванням. Однак слід дотримуватися великої обережності, щоб не
зламати / пошкодити зуб під час використання цього інструменту.

Рисунок 167. Серпоподібний скалер (a) з вигляд зверху на кінчик (b) Це прекрасні інструменти з двома

Рисунок 168. Приклад кюретки Грейсі (а) з висхідним видом на кінчик (б) Це прекрасні

ріжучими поверхнями, гострим наконечником і лезом з ріжучими поверхнями, червоною стрілкою під

інструменти з одностороннім ріжучим лезом, кутовим під 70 градусів до валу та закругленим

кутом 90 градусів до ручки, призначеної для наддесневого використання .

носком, призначеним для піддесневого використання в певній зоні арки.
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Малюнок 169. Плоский точильний камінь, необхідний для регулярного (в ідеалі після кожного
використання) заточування всіх ручних інструментів. Потрібні також циліндричні та конічні заточувальні
камені.

Малюнок 170. Стоматологічна установка із (зліва направо) триходовим шприцом, високошвидкісним
наконечником на повітрі, низькошвидкісним наконечником на повітрі та ультразвуковим скалером. До
стоматологічного блоку можна додати ще кілька варіантів обладнання, включаючи електричні наконечники.

Малюнок 171. Ультразвуковий п’єзоелектричний скалер (а) та виділений над- (нижній - червоні стрілки) та піддесневий (верхній - жовті стрілки) наконечники (б).

Обладнання для наддесневого масштабування

Ручні шкалери
Ручні скалери мають рукоятку, з’єднану з лезом, яка має двосторонній ріжучий край, що сходить до гострої точки. Лезо трикутного перерізу. Гостре лезо
використовується для видалення зубного нальоту, конкременту та інших відкладень з надясенного зуба
E146
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поверхні. Вони тримаються в модифікованому схопленні типу пера. Лопатка розміщується на поверхні зуба на краю ясен і використовується при потягуванні,
що відтягує лезо від ясен. Ручні валики бувають різних моделей, одним з яких є серпоподібний валик. Найпоширенішими є Універсал (або H6 / H7), Жакет і
Морс (Theuns 2012) ( Див. Малюнок 167)
Ультразвукові скалери
Ультразвукові скалери зазвичай використовуються для видалення над'ясенного нальоту та конкременту. Ультразвукові скалери працюють на частоті> 25 кГц. Основна дія
видалення зубного нальоту та зубного каменю полягає в механічному ударі або коливанні. Це досягається за допомогою вібраційного наконечника, що стикається з конкрементом і
обриває його. Крім того, ультразвукові скалери створюють ефект, який називається «кавітацією», тобто імплозією бульбашок, що утворюються у воді охолоджуючої речовини
кінчиком скейлера. Кавітація сприяє видаленню конкременту, а також порушує мембрани спірохет - забезпечуючи антибактеріальний ефект.

Ультразвукові скалери працюють за допомогою електрики, і робочий наконечник має один із трьох типів руху. Магнітострикційний тип використовує стос паралельних нікелевих
смуг, які подовжуються і вкорочуються при впливі змінного електричного струму. Це призводить до того, що кінчик скалера рухається еліптичним рухом вісімки. Існує два класи
стеків, один вібрує з частотою 25 кГц, інший - з частотою 30 кГц. Ферритові стрижневі шкали використовують стрижень, який вібрує при розширенні та стисканні. Це змушує
титановий наконечник скалера рухатися круговим або еліптичним способом. П'єзоелектричні шкали використовують кристал кварцу в рукоятці, який розширюється і стискається під
дією змінного струму. Це призводить до того, що кінчик скейлера рухається лінійно вперед і назад. Він вібрує з частотою від 25 до 45 кГц.

Рукоятка ультразвукового скалера утримується у формі ручки. ( Малюнок 173) Кінчик прилягає до поверхні зуба на краю ясен і знаходиться в легкому контакті з
конкрементом. Кінчиком рухають легкими погладжуваннями по поверхні зуба. Оператор повинен дозволити вібраціям руйнувати конкремент. Якщо наконечник
використовувати як ручний скалер і прикласти силу до зубного каменю, наконечник, ймовірно, пошкодиться і перестане коливатися.

Ультразвукові скалери можна безпечно використовувати на будь-якій поверхні зуба, яку ви можете візуалізувати. Кінчик магнітострикційного та п'єзоскалера є дуже гарячим при
звичайному використанні. Охолоджуюча рідина абсолютно необхідна, щоб запобігти перегріванню зуба та спричиненню хворобливого пульпіту та можливої загибелі. Розпилювач
води повинен бути спрямований в кінець наконечника для розсіювання тепла. Потрібно бути обережним взагалі

Малюнок 173. П’єзоелектричний ультразвуковий скалер, утримуваний у формі ручки, що допомагає
оператору безпечно маніпулювати інструментом, але без значних зусиль.
Малюнок 172. Одноразова профілактична паста (a) та пемза (b).
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разів, щоб переконатися, що охолоджуюча рідина належним чином досягає наконечника, особливо якщо масштабувач використовується під яснами. Правильно розроблені
піддесневі наконечники дозволять водяному охолоджувачу речовині дістатися до наконечника і використовуватись піддеснево.

Якщо ультразвуковий скалер не видаляє зубний камінь з розвивальних хребтів та кустових частин, слід застосувати ручний скалер.

Звукові шкалери
Sonic масштабувачі працюють, використовуючи повітря високого тиску з компресора або газового балона. Звуковий скалер має робочий наконечник, який вібрує з частотою 18-20
кГц і виробляє менше тепла в порівнянні з ультразвуком. Зазвичай вони мають струмінь водяного пульверизатора для охолодження зуба та змивання сміття. Перевага полягає у
зменшенні шкоди зубу через перегрівання або частоту вібрацій кінчиків, але вони можуть бути повільнішими при сильному накопиченні конкременту і можуть спричинити більше
пошкодження зуба (Bellows 2004).

Сублінгвальне масштабування, обрізання коренів та кюретаж
Незважаючи на те, що масштабування лише коронки зуба призводить до естетичного результату для власника, воно не забезпечує ніяких вимірюваних медичних переваг для
лікування або профілактики захворювань пародонту. Повне лікування встановленої пародонтозу вимагає масштабування під ясна та кюретажу. Термін обрізання коренів
використовується для опису вишкрібання некротичного цементу з поверхні кореня, тоді як кюретаж описує видалення епітеліальних клітин, ендотоксинів та скупчень зі стінки
епітелію, що вистилає кишеню. (Niemiec 2013e & h) Піддесневе обрізання та підясенний кюретаж можна виконати за допомогою ультразвукових та звукових скалерів (з
використанням кінчиків піддесневих) або ручних інструментів, які називаються кюретками.

Традиційно стоматологи-люди застосовували ручні інструменти для кореневої корекції та підясенного кюретажу. Існує два типи кюреток, універсальна та специфічна
для певної області. Універсальний тип, прикладом якого є Колумбія та Барнхарт, має дві ріжучі поверхні, закруглений носок та лезо з ріжучими поверхнями, нахиленими під
кутом 90 градусів до рукоятки. ( Див. Малюнок 167) Тип конкретного району, прикладом якого є Грейсі, має закруглений носок та односторонній ріжучий диск, котрий
знаходиться під кутом на 70 градусів до валу (частини інструменту між ріжучим лезом та рукояткою). ( Див. Малюнок 168)

На додаток до кута зсуву 70 градусів, кюретки Грейсі також мають додатковий вигин на хвостовику, що дозволяє належним чином адаптуватись до різних зубів. Ці
кюретки зустрічаються в різних кутах від 1 до 18. Чим більше число, тим більше згинається аксесуар і чим далі в роті, тим інструментом призначений для
використання.

Малюнок 174. Полірування за допомогою профілактичної пасти в гумовій чашці на повільному ручному наконечнику з
повільним приводом. Зверніть увагу, що на полірувальну чашку застосовують легкий тиск, щоб розширити краї чашки, що
забезпечує полінгвіальне полірування.
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Заточка інструменту
Обов’язково, щоб скалери та кюретки були чіткими. Тупа або тьмяна лопатка не видалить скупчення і випалить камінь на поверхні кореня зуба. Заточування - це
вміння, на яке потрібно оволодіти часом, і якщо одна людина в клініці зможе добре заточити, ваша стоматологія покращиться. (Niemiec 2013c)

Полірування

Полірування поверхні зуба після лущення видаляє будь-який мікроскопічний наліт і конкремент і забезпечує гладку поверхню зуба, яка уповільнює повторне прикріплення
зубного нальоту та конкременту. Надмаснічне масштабування та стругання коренів, навіть якщо все зроблено правильно, залишать трохи шорстку поверхню емалі, що
сприятиме повторному прикріпленню нальоту. Полірування проводиться нанесенням абразивної пасти в чашку на поверхню зуба. Тиск на полірувальну чашку розгорить краї,
які потім можна злегка спрямувати під гумку, щоб полірувати підясна. ( Малюнок 174)

Взагалі кажучи, існує два типи полірувальних дій. Традиційна чашка, яка безперервно обертається зі швидкістю 3000 об / хв, і чашка нового типу із
зворотно-поступальним рухом назад і вперед. Чашки не слід накладати на поверхню зуба тривалістю більше 3-5 секунд, оскільки виділене тепло може спричинити
підвищення температури дентину та незворотний пульпіт. Пасти випускаються з різними смаками та сортами. Тонкі сорти забезпечують більш гладку обробку, тоді як
курсові сорти видалять більше емалі та створюють більш грубу поверхню. Також можна придбати пасту у багаторазовій банці або окремі капплети. Під час полірування
зубів ту саму профілактичну чашку не слід занурювати в багаторазову баночку, оскільки вона забруднюється. Пасту можна поміщати в окремий посуд для кожного
пацієнта. Для кожного пацієнта слід використовувати нову чашку. Для полірування зубів також можна використовувати пемзу та водну суспензію.

Екстракції / хірургія порожнини рота
Видалення зуба - одна з найпоширеніших хірургічних процедур, що проводяться ветеринарами в практиці дрібних тварин. Хоча відновлення переломів щелеп, закриття оро-носових
нориць та видалення пухлин ротової порожнини, як правило, розглядаються як хірургія ротової порожнини, видалення зуба - це хірургічне лікування та процедура, яка повинна бути
вдосконалена усіма практиками.

Ідеальне видалення зуба - це видалення цілого зуба і всіх коренів з мінімальною травмою навколишніх м’яких і твердих тканин. Ця концепція малоінвазивної
хірургії призводить до того, що рана заживає швидко і без ускладнень. Видалення зуба вимагає від ветеринара детальних знань з анатомії, загоєння і
накладання швів, належних стоматологічних матеріалів та обладнання, а також техніки виконання процедури. Кожен ветеринар повинен докласти зусиль, щоб
зробити кожне видалення зуба ідеальним.

НАБОР ДЛЯ РОТОВОЇ ХІРУРГІЇ (МАЛЮНОК 176)

Видобувна апаратура
1. Асортимент люкс-ліфтів (люксаторів) для розрізання періодонтальної зв’язки. Люксатор складається з рукоятки, валу та робочого кінця. Робочий кінець має увігнуту
поверхню і протилежну опуклу поверхню, кінчик розшаровується до округлої точки. Лезо доходить до тонкого / гострого кінчика. ( Малюнок 176)

Рисунок 175. Набір для хірургічної екстракції, що містить основні хірургічні інструменти
(наприклад, ручку скальпеля, тримач голки, щипці для тканин, підбір ножиць), підшкірний ліфт,
асортимент люксаторів та екстракційні щипці. Всі інструменти упаковані у касету, що забезпечує
стерилізацію інструментів після кожного використання.

Малюнок 176. Приклад люксатора.
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2.

Елеватори використовуються для розриву періодонтальної зв’язки та підняття зуба. Традиційний ліфт називають "прямим". Він складається з рукоятки, валу та робочого кінця.
Робочий кінець складається з лопаті з паралельними сторонами, увігнутої та протилежної опуклої поверхні з плоским (перпендикулярним до валу) наконечником. Кінчик може
бути гострим або тупим. ( Малюнок 177)

3.

Екстракційні щипці використовуються для видалення розпушеного зуба з альвеоли. Витяжні щипці мають дві ручки і два дзьоби, яким протиставляються, коли
ручки стискаються. Дзьоби використовуються для захоплення коронки зуба, щоб витягти її з альвеоли. (Сильфон 2004) ( Малюнок 178)

Основний набір для хірургічної операції на порожнині рота на м’яких тканинах включає: (Terpak & Verstraete 2012)

1.

Ручка скальпеля

2.

Тканинні щипці

3.

Періостальні ліфти

4.

Ножиці для тканин

5.

Шовні ножиці

6.

Голкотримач

7.

Втягувач губ
Зверніть увагу, що для котів, собак середніх та великих порід повинні бути доступні різні розміри вищезазначеного обладнання. Країна рівня 1
повинна мати:

1.

Набір для хірургічного втручання

2.

м’яких тканин Ліфти або люксатори

3.

Витяжні щипці
Деякі методи секції зубів

4.

Рівень 2 і 3 повинен мати вищезазначений плюс:

1.

Високошвидкісний стоматологічний блок та наконечник з різними борами

a. Для прорізування зубів та різання твердих тканин зубів

Все обладнання слід дезінфікувати, дезінфікувати та / або стерилізувати, виходячи з категорії використання кожного предмета (наприклад, некритичне, напівкритичне
або критичне) (Terpak CH & Verstraete FJM 2012) ( Малюнок 179) Основні рекомендації FECAVA щодо гігієни та контролю інфекцій у ветеринарній практиці:
http://www.fecava.org/sites/default/files/files/2014_12_recommandation_hygiene.pdf

ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ
Розсмоктуючий шов рекомендується робити для порожнини рота, оскільки зняття швів у роті є складним до неможливого. Мононитковий шов воліють плести, оскільки він
викликає найменше подразнення та пов’язаний із найменшою кількістю інфекції. Поліглекапрон 25 є найпопулярнішим матеріалом серед ветеринарних стоматологів (Tutt
2006b).
Що стосується розміру шва, загалом для котів рекомендується 4/0 - 5/0, а для собак - 4/0 -3/0. Шовні голки для хірургічного втручання в ротовій порожнині повинні бути
накладеними. Викривлення голки становить 3/8 або 1/2, причому остання більш виражена в каудальній частині ротової порожнини. Реверс

Малюнок 177. Приклад крилатого ліфта.
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Малюнок 178. Екстракційні щипці.
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Рисунок 179. Основні рекомендації FECAVA щодо гігієни та контролю за інфекціями у ветеринарній практиці.

ріжуча голка найкраща для зашивання ясен і слизової, але для пухкої слизової може бути ефективним звуження точки. Голку слід вводити в тканини
перпендикулярно, щоб зробити якомога меншу вхідну рану та уникнути розриву слизової.
Двошарове накладання швів під час основних хірургічних процедур є кращим, ніж один шар, якщо це можливо. Рекомендується відстань 2-3 мм між краєм рани та точкою
введення шва та 2-3 мм відстань між перерваними швами. Простий перерваний шов рекомендується застосовувати у більшості оральних процедур, хоча деякі автори пропонують
використовувати безперервні шви після повного видалення у хворих на стоматит, що скорочує час закриття та зменшує час хірургічного втручання. Шви без натягу мають найвище
значення. Вузол не слід розміщувати безпосередньо над розрізом. Жодна ділянка оголеної кістки не повинна залишатися непокритою, а шовна лінія не повинна лежати над
дефектом.

Ключові моменти:
• Все обладнання, а також стоматологічна операція повинні регулярно дезінфікуватися, дезінфікуватися та / або стерилізуватися
• Стоматологічні / оральні процедури вимагають використання спеціальних інструментів та обладнання
• Найпоширеніші стоматологічні процедури (діагностика, профілактика та екстракції) не можуть бути належним чином виконані без доступу до рентгенологічного обладнання.
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