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РГАСНТИ

ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАЗІ АЛЬТАНОВОЇ
Пропонується для впровадження в практику лікарів-стоматологів профільних закладів
охорони здоров’я.
Мазь альтанова 2% — новий вітчизняний препарат рослинного походження, діючими
компонентами якої є поліфенольний комплекс альтан і димексид, має антиоксидантну,
протизапальну, антимікробну, мембрано-стабілізуючу та репаративну дію.
При експериментальному дослідженні мазь альтанова в складі пасти проявляла
протекторну дію на тканини пародонта тварин: зникали набряк і гіперемія ясен,
стабілізувались процеси перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту,
підвищувалась неспецифічна резистентність в м’яких тканинах пародонта, зменшувались
деструктивні процеси в пародонті.
Клінічне застосування мазі альтанової в комплексному лікуванні генералізованого
пародонтиту позитивно впливало на перебіг патологічного процесу в пародонті: усувались
основні клінічні симптоми захворювання, нормалізувались показники проб ШиллераПисарєва, Кулаженка, пародонтальних індексів та показники неспецифічної резистентності
порожнини рота; продовжувались строки ремісії захворювання, скорочувались кількість
відвідувань хворим лікаря, що свідчить про більшу ефективність впровадженого способу
лікування, порівняно із загальноприйнятою терапією.
У схемі лікування хворих на генералізований пародонтит рекомендується
використовувати мазь альтанову на ясна у вигляді лікувальної пасти такого складу:
мазь альтанова 2%
6,0-7,0
біла глина
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штучний дентин аnа до консистенції пасти
Пасту готують безпосередньо перед застосуванням і наносять на маргінальний край
ясен і в пародонтальні кишені після усунення подразнюючих факторів (назубних нашарувань,
нераціональних протезів, каріозних порожнин, неповноцінних пломб, травматичної оклюзії),
кюретажу пародонтальних кишень, зрошення порожнини рота антисептичними засобами.
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