
Світло та колір 
у стоматологічній практиці

Світло та колір — два фактори, з якими ми постійно стикаємось у своєму житті, і нам 
видається, що їх вибір та розміщення не становить труднощів.

Робота стоматолога багато в чому 
ґрунтується на точності маніпуляцій, 
і йому постійно доводиться розрізня-
ти дуже дрібні деталі на дуже невели-
кій площі. Зменшити напруження 
очей під час роботи дозволяє ретель-
ний підбір освітлення та кольорового 
вирішення інтер'єру стоматологічно-
го кабінету. Як правило, більшість лі-
карів-стоматологів приділяють увагу 
лише операційному освітленню, яке 
використовується безпосередньо для 
освітлення робочого поля, і його ха-
рактеристикам, а саме: чи воно до-
статньо інтенсивне, де межі освітле-
ної області, як сприймається колір в 
робочій зоні тощо.

У цій статті пояснюється важливість 
ролі загального скоординованого ос-
вітлення, а також його властивостей і 
параметрів у стоматологічній практиці. 
Освітлення стоматологічного кабінету 
не може бути екстравагантним. Воно 
повинно полегшувати роботу лікаря і 
його асистентів. Важливим моментом у 
роботі стоматолога, який займається 
відновленням, є підбір кольору, і тому 
його сприйняття і змінність. У зв'язку з 
цим слід зазначити, що світло і колір 
тісно взаємозв'язані. Світло — це елек-
тромагнітні хвилі в інтервалі частот, що 
сприймаються людським оком з до-
вжиною хвиль від 760 мм до 380 мм. 
Колір — це властивість світла виклика-

51Новини стоматології №2 2012

ти певне зорове відчуття відповідно до 
спектрального складу випромінюван-
ня. Світло різної довжини хвиль викли-
кає різні колірні відчуття. Так зване 
біле світло містить всі кольори весел-
ки, колір не існує без світла. Колір — це 
фізичне явище світла і бачення. 
Не слід забувати про те, як суттєво 
колір і світло впливають на психіку 
людини: темні кольори засмучують 
нас, а світлі підтримують морально. 
Взагалі, наша здатність бачити і будь-
що робити багато в чому залежать від 
освітлення. Цікавим фактом є те, що 
80% енергії організму витрачається 
очима. Роздільна здатність очей зрос-
тає із збільшенням освітленості до 
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Е1 — це поле загального руху в кабі-
неті, де оптимальний рівень освітле-
ності не повинен бути нижчим, ніж 
500 лк, Е2 — поле підготовки до робо-
ти з необхідним мінімумом освітле-
ності 1000 лк, і поле Е3 розміром 20 х 
30 см безпосередньо оточує робочу 
зону (порожнину рота), де рівень 
освітленості повинен становити міні-
мально 1600-2400 лк. Крім цього, DIN 
67505 визначає відсоток відбиття світ-
ла від стін, підлоги і стелі, а також 
колірну температуру освітлення.

Основні положення стандарту 
DIN 67505

1. Наявність трьох полів Е1, Е2, Е3 в 
зоні навколишнього освітлення з рів-
нем освітленості мінімум 500, 1000 і 
1600-2400 лк відповідно.
2. Відбивання світлового потоку від 
стелі менше 70%, від стін менше 50%, 
від підлоги менше 20%.
3. Колірна температура освітлення 
5250 ± 750° за Кельвіном.
4. Допустимий мінімум індексу колір-
ної відповідності 90% (індекс колірної 
відповідності R.A. базується на при-
родному «білому світлі» і його макси-
мальне значення 100%).

Світильники поля

Скандинавські експерти впродовж ба-
гатьох років є провідними фахівцями 
в ділянці дослідження освітлення сто-
матологічних кабінетів. Вони розро-
били і впровадили у виробництво 
спеціальні високоякісні світильники 
поля, які можуть забезпечити рівень 
освітленості згідно зі стандартом DIN 
67505. Світильники поля D-TEC — це 
високоякісні прилади, призначені спе-
ціально для стоматологічного кабіне-
ту, зуботехнічної лабораторії, кімнати 
очікування, реєстратури та роботи з 
комп’ютерами. Кожний світильник, до-
ведений до рівня досконалості «хай 
тек», оснащений від однієї до шести 
флуоресцентними лампами спеціаль-

дратують або втомливо діють на очі. 
Найбільш підходять такі кольори, як 
синій, зелений, жовтий та їхні відтінки. 
Також необхідно ретельно продумати 
і врахувати такі чинники, як розташу-
вання тіней, відбивання світлового 
потоку від підлоги, стін і стелі та ри-
зик засліплення, небезпека якого 
зростає при інтенсивній зоровій кон-
центрації та наявності відбиваючих і 
гладких поверхонь. Лампи повинні 
бути розташовані таким чином, щоб 
забезпечити плавний перехід від ін-
тенсивно освітлених місць до менш 
освітлених. Тому кімната очікування 
для пацієнтів повинна бути оснащена 
підлоговими і настільними світильни-
ками, які забезпечують рівень освітле-
ності 300-400 лк, і це м'яке світло діє 
на них приємно і розслаблююче. У 
міру наближення до кабінету лікаря 
світло повинно ставати інтенсивні-
шим, щоби очі пацієнта поступово 
звикли до яскравого робочого освіт-
лення. При плануванні освітлення та 
виборі кольорів у кабінеті слід враху-
вати, що стеля, стіни і підлога є по-
верхнями, які відбивають певну кіль-
кість світла. На практиці це означає, 
що темна підлога, світлі тоновані стіни 
і майже біла стеля — це найбільш 
оптимальне рішення для стоматоло-
гічного кабінету.
Слід уникати світлових плям і повер-
хонь, що «конкурують» з освітленням 
робочої зони. Важко зосередити по-
гляд на деталях клінічної ситуації у 
порожнині рота, коли в поле зору по-
трапляють сонячні відблиски на світ-
лій блискучій поверхні підлоги, прямі 
сонячні промені змушують «світити-
ся» популярні вертикальні жалюзі бі-
лого кольору або світло стоматологіч-
ного світильника потрапляє на білу 
серветку на грудях пацієнта.
Міжнародний європейський стандарт 
DIN 67505 «Правильне світло для сто-
матологічної практики» встановлює 
мінімальні параметри освітленості 
трьох полів (Е1, Е2, Е3) у зоні навко-
лишнього освітлення.

певного рівня, при якому створюється 
максимально добра видимість. Цей 
поріг становить приблизно 20000 лк 
(люкс).
Стоматологію можна визначити як ді-
яльність, що вимагає точної зорової та 
мануальної орієнтації. Середній рі-
вень освітлення в робочій зоні сучас-
них стоматологічних кабінетів, який 
створюють сьогодні всі операційні 
світильники на стоматологічних уста-
новках, становить біля 21500 лк. Але 
цей рівень яскравого робочого освіт-
лення не відіграє значної ролі, якщо 
інше освітлення стоматологічного ка-
бінету скоординовано невірно. Різкий 
контраст між освітленням робочої зо-
ни і суміжних ділянок викликає пере-
напруження очей, швидку втому і го-
ловний біль. Все це збільшує ризик 
виникнення різних очних захворю-
вань.
Якщо ваш світильник загального освіт-
лення здатний забезпечити рівень 
освітленості 4000-5000 лк, то для не-
великого стоматологічного кабінету 
цього достатньо, але іноді необхідно 
розмістити додаткові джерела світла, 
щоби стіни кабінету були освітлені в 
пропорції 1:10 з операційною лампою 
стоматологічної установки, і рівень 
такого освітлення становитиме при-
близно 1000-2000 лк. 
Відповідним технічним рішенням мо-
же бути так зване омивання стін, тобто 
їх рівномірне освітлення ненаправле-
ними променями. Для цього джерела 
світла спрямовують на стелю і стіни, 
отримуючи непряме світло, що освіт-
лює робоче місце і «розмиває» тіні. 
Дуже важливим є вибір кольорів для 
інтер'єру практики, оскільки проекту-
вати освітлення необхідно одночасно 
з вибором комбінацій кольору. Для 
лікаря-стоматолога дуже важливо 
врахувати колірну гармонію; тобто 
оптимальне поєднання «теплих» ко-
льорів, таких як жовтий, оранжевий, 
червоний, і «холодних», наприклад, 
зелений, синій, фіолетовий. Необхід-
но уникати комбінацій кольорів, які 
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ного призначення. Використання в 
світильниках спеціальних ламп, що 
коригують колір, гарантує, що колірна 
температура вихідного світлового по-
току буде ідеальною для підбору ко-
льору у відновній стоматології, а мож-
ливість вибору між двома колірними 
температурами 4000 та 5500° за Кель-
віном забезпечує підбір відповідного 
світильника для різних видів діяль-
ності. Світильники для зуботехнічної 
лабораторії оснащені флуоресцентни-
ми лампами з ідентичною колірною 
температурою як операційні світиль-
ники в стоматологічному кабінеті. Це 
забезпечує стабільність колірного 
сприйняття і кращу узгодженість при 
визначенні кольору лікарем-стомато-
логом і зубним техніком.
Над лампами розташовані рефлекто-
ри з анодованого чистого алюмінію з 
подвійною дзеркальною поверхнею, 
які дозволяють використовувати світ-
лову енергію без будь-яких втрат. 
Профіль рефлекторів спеціально роз-
рахований комп’ютером таким чином, 
щоби на робочій дистанції (0,8-1,2 м, 
для кожного світильника по-різному) 
забезпечити рівномірне освітлення 
світлового поля в центрі та з країв. На 
робочій дистанції ці рефлектори не 
створюють видимості джерел освіт-
лення, внаслідок чого в робочій зоні 
не з’являється виражена тінь від рук 
стоматолога та інструментів. Завдяки 
цій властивості світильники поля 
отримали назву безтіньових.
Охолоджуючі вентилятори забезпечу-
ють проходження через світильник 20 
м3 повітря і таким чином підтриму ють 
оптимальну робочу температуру флуо-
рес   центних ламп. При цьому пил і 
стоматологічні аерозолі, що утворю-
ються в робочій зоні, затримує спеці-
альний фільтр. Постійне охолодження 
флуоресцентних ламп забезпечує 
максимальний світловий вихід при 
відносно низьких енерговитратах і 
попереджає змішування спектра ви-

промінюваного світла в інфрачервону 
область, збільшуючи час безперервної 
роботи.
Електронний стартер відповідає за 
моментальне вмикання світильника та 
усуває характерне для стандартного 
флуоресцентного освітлення 50 Гц ме-
рехтіння, спричиняючи швидку втому 
очей і головний біль. Мерехтіння світ-
ла з частотою 4000 Гц вже не реєстру-
ється мозком, і людина бачить таке 
світло рівним і безперервним. При 
цьому споживання електроенергії 
знижується на 27% і вдвічі зростає 
тривалість ефективної роботи флуо-
ресцентних ламп. Під лампами розта-
шована панель-дифузор, призначена 
для того, щоби контролювати навко-
лишнє світло і направляти його саме 
туди, де воно найбільш потрібне. За-
вдяки дифузору світильник не світить 
в очі асистентам стоматолога, які пра-
цюють поряд з ним.
Між лампами і панеллю-дифузором 
розміщений спеціальний фільтр, який 
запобігає доступу інфрачервоного та 
ультрафіолетового випромінювання в 
робочу зону і захищає світильник від 
забруднення пилом. У практиці стома-
толог отримує дві переваги: по-перше, 
операційне світло не нагріває освітлю-
вані поверхні, обличчя пацієнта і по-
тилицю лікаря і, по-друге, під таким 
світлом не полімеризуються відновні 
матеріали світлового твердіння. Крім 
того, всі моделі світильників поля осна-
щені спеціальним захистом і не випро-
мінюють електромагнітних хвиль. Вони 
також мають ручні або автоматичні 
димери, які підтримують потрібний рі-
вень освітленості, ідентичний природ-
ному денному світлу.
Лампи постачають з набором пристро-
їв для кріплення, яке виконується до-
сить легко і дозволяє регулювати ви-
соту підвіски світильника залежно від 
висоти стелі. Річ у тім, що всі позитив-
ні властивості світильника поля (рів-
номірне, безтіньове освітлення зада-

ної яскравості) виявляються лише на 
робочій дистанції, яка для стельових 
світильників становить 1,2 м. Якщо 
врахувати, що порожнина рота паці-
єнта при роботі в чотири руки зазви-
чай знаходиться на висоті 1 м від під-
логи, то світильник необхідно вста-
новлювати на висоті 2,2 м від підлоги. 
Система підвіски світильника на лан-
цюгах може виконати цю умову роз-
міщення у приміщеннях з висотою 
стелі від 2,3 м до 5 м. При висоті стелі 
понад 3 м зверху на світильнику реко-
мендується встановити додаткове 
джерело непрямого світла для уник-
нення «ефекту темних кутів» і отри-
мання дифузного загального освітлен-
ня з відбиттям від стелі. Найпростіший 
шлях виконання всіх умов і параметрів 
освітлення в стоматологічному кабіне-
ті, приймальні та зуботехнічній лабора-
торії, що визначаються стандартом DIN 
67505, є використання світильників 
фірми «D-TEC». Світильники вирізня-
ються оптимальним дизайном, ергоно-
мічністю, їхні технічні дані дозволяють 
легко досягти оптимального освітлен-
ня з 98% колірною відповідністю і від-
сутністю тіні. Світильники поля гаран-
тують високу якість роботи і безпеку 
для Вас та Вашої практики.

Висновки

Тепер, коли всі проблеми світла і ко-
льору вирішені, і бездоганне освітлен-
ня Вашого стоматологічного кабінету, 
обладнаного світильниками поля, 
більше не залежить від пори року, го-
дини доби і примх погоди, на перший 
погляд може видатись, що вікна ніби-
то більше й не потрібні... Але це не так! 
Не можна забувати про найважливішу 
функцію вікон, які для пацієнта, сто-
матолога і асистента не зможе заміни-
ти жоден світильник. Ця функція по-
лягає в забезпеченні контакту із зо-
внішнім світом під час усього стомато-
логічного лікування.


