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Аннотація. В роботі розглядається клінічна ефективність нанокомпозиту 

Filtek тм Ultimate (3М ESPE). 
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Abstract. In this paper we describe clinical efficacy of  nanocomposite Filtek тм 

Ultimate (3M ESPE) 
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Швидкий прогрес пов'язаний з виникненням нових композитних 

матеріалів відкрив широкі перспективи розвитку естетичної стоматології. 

Однією з основних умов створення естетичної реставрації є точне відтворення 

кольору дентину і прозорості емалі,а також анатомічної форми зуба. 

Фотополімери,які мають декілька ступенів світлопроникності і багато відтінків  

дають можливість відтворювати оптичні властивості твердих тканин зуба. 

Однак навіть застосування сучасних композитних матеріалів не дає повної 

упевненості в ефективному відновленні твердих тканин,тому виникає 

необхідність дослідження клінічної ефективності сучасних матеріалів відразу 

після виконання реставрації і у віддалені строки. 



Метою дослідження стала оцінка якості реставрацій жувальної групи зубів, 

виконаних нанокомпозитом Filtek тм Ultimate. 

Проведені реставрації жувальної групи зубів (І та ІІ клас за Блеком) у 18 

пацієнтів віком від 20 до 40 років (середній вік 27±1,5 роки). Для визначення 

протипоказань до проведення реставрацій проводила ретельний збір анамнезу 

(на наявність загальносоматичної патології, шкідливих звичок), гігієну 

порожнини рота оцінювала за спрощеним гігієнічним індексом OHIs (Green-

Vermillion, 1964), стан ясен визначала за допомогою гінгівального індексу GI 

(Loe Silness, 1963), для оцінки інтенсивності каріозного процесу 

використовувала індекс КПВ. Під час проведення реставрацій були дотримані 

всі правила роботи з композитними матеріалами світлового твердіння. 

Проведена методика багатоколірної реставрації з використанням відтінків 

різного ступеня опаковості: Dentin, Body, Enamel, Transluscent. Вибір 

кольорового відтінку матеріалу проводила  з використанням універсальної 

кольорової шкали Vita та шкали-селектора «Shade Selection Guide». Клінічну 

оцінку якості виконаних реставрацій проводила одразу після постановки, на 7-й 

день та через 6 місяців за критеріями USPHS. Всі пацієнти мали гарну гігієну 

ротової порожнини (OHIS 0,55±0,1), відсутність ознак запалення ясен (GI 

0,61±0,08) та низьку ступінь інтенсивності каріозного процесу (КПУ 7,1±0,9). 

Безпосередньо після завершення роботи всі реставрації (100%) отримали оцінки 

А (відмінно) за критеріями AF (анатомічна форма), MA (крайова адаптація), SR 

(гладкість поверхні), MD (крайове забарвлення) OF (чутливість), а також КП 

(контактний пункт) та ВК (вторинний карієс). Повну відповідність кольору та 

прозорості (оцінка А) було визначено у 16 пацієнтів (88,9%), у 2 (11,1%) 

невідповідність становила в межах допустимого (оцінка В). Через тиждень 

після лікування оцінка А була визначена у 100% обстежених за критеріями AF, 

MA, SR, MD, OF, КП та ВК. Показник СМ (відповідність кольору та 

прозорості) становив «відмінно» у 83,3% обстежених (15 осіб), розходження в 

кольорі в межах допустимих значень (оцінка В) виявлена у 16,7% пацієнтів (3 

особи). 



При проведенні клінічної оцінки пломб через 6 місяців були отримані 

наступні результати: 94,4% пломб отримали оцінку А за критерієм «крайове 

прилягання», у 1 пацієнта (5,6%) з відновленням більше 1/3 коронки зуба 

визначалась невелика сходинка між зубом і пломбою (оцінка В). У цього ж 

пацієнта визначалась незначна пігментація на місці з’єднання пломби з зубом 

(оцінка «добре» за критерієм MD), у решти пацієнтів крайового забарвлення не 

виявлено. За критеріями AF та OF всі реставрації отримали оцінку «відмінно». 

У 3 пацієнтів було визначено шорсткість поверхні реставрації, яка, однак, легко 

була усунута шляхом фінішної обробки. Ознак рецидивного карієсу та 

порушення контактного пункту не було виявлено у жодного пацієнта. 

Кольороадаптація залишилась високою у 83,3% хворих, у 3 пацієнтів даний 

показник отримав оцінку В. 

Висновки. Таким чином, через 6 місяців після реставрації жувальної групи 

зубів нанокомпозитним матеріалом Filtek тм Ultimate 83,3% пломб за всіма 

критеріями мають оцінку «відмінно», що є хорошим показником клінічної 

ефективності зазначеного матеріалу.  
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