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оснащена як звичайним п'єзоелек трич-
ним наконечником, так і спеціальним 
наконечником з резонансним кільцем 
(мал. 2).
Ультразвукова частота апарата Vector 25 
кГц, але на відміну від традиційних уль-
тразвукових інструментів (мал. 3) він 
перетворює різноспрямовані коливаль-
ні рухи у точно спрямовані паралельно 
до довгої осі зуба. Це здійснюється за 
наявності в апараті вібруючого резо-
нансного кільця, з’єднаного з робочою 
частиною під кутом 90°.
Завдяки цьому пристрою робоча насад-
ка виконує вертикальні рухи, паралельні 
до поверхні кореня зуба. Відсутність 
рухів, перпендикулярних до кореневої 
поверхні, запобігає механічному ушко-
дженню кореневого цементу, емалі, рес-
таврацій, ортопедичних конструкцій, а 
також дозволяє зменшити неприємні 
відчуття у пацієнтів.
Однією з переваг апарата Vector є на-
явність гідрооболонки, яка щільно утри-
мується (мал. 4). Це запобігає нагріван-
ню інструменту, і, таким чином, виключає 
можливість перегріву зуба, а також до-

зволяє зменшити кількість води. Суттє-
вим недоліком традиційних ультразву-
кових пристроїв є утворення у процесі 
скейлінгу водного аерозольного туману 
(мал. 5), що може спричинити інфікуван-
ня лікаря, медичного персоналу, навко-
лишніх предметів, пацієнта. Відсутність 
еліпсоподібних коливань робочої на-
садки в апараті Vector запобігає утво-
ренню водного аерозольного туману. 
Через відсутність самоколивань інстру-
менту досягається висока тактильна чут-
ливість, що дозволяє проводити ретель-
ну обробку поверхні кореня [2, 3].
Зняття зубних відкладень і некротично-
го цементу проводять щадними поліру-
вальними рухами. Енергія апарата Vector 
опосередковано передається на суміжні 
тканини через рідину, якою наповнені 
пародонтальні кишені [1, 2]. Рідина міс-
тить частинки гідроксиапатиту (10 нм), 
які полегшують усунення під’ясенних 
зубних відкладень і полірування по-
верхні [2].
Завдяки простому застосуванню в ро-
боті і відсутності неприємних відчуттів 
у пацієнтів значно скорочується час 

У сучасній пародонтології якісне про-
ведення під'ясенного скейлінгу відіграє 
надзвичайно важливу роль для успіху як 
початкового, так і підтримуючого ліку-
вання. Численні дослідження підтверди-
ли важливість цієї процедури, що нале-
жить до мінімально інвазійних втручань 
[1-4]. Збереження здорового цементу є 
обов'язковою умовою регенерації тка-
нин пародонта [5, 6, 9]. Тому дуже важ-
ливо правильно вибирати ті системи, які 
відрізняються високою ефективністю і 
мінімально інвазійним втручанням, що 
забезпечує максимальне збереження 
здорових тканин.
Тому особливого розвитку набули систе-
ми, що дозволяють якісно проводити 
професійну гігієну і лікування з враху-
ванням таких вимог як мінімальна інва-
зійність, атравматичність для пародон-
тальних тканин, легкість і зручність у 
використанні, можливість застосування 
як для початкової, так і підтримуючої 
терапії. Цим вимогам відповідає систе-
ма Vector (компанія «Dürr Dental», Ні-
меччина). Апарат Vector — це модернізо-
вана ультразвукова система (мал. 1), 
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процедури, що запобігає реінфікуван-
ню та уповільнює його [3]. Швидкість і 
безболісне втручання підвищує моти-
вацію пацієнта до співпраці і еконо-
мить робочий час лікаря.
Новий апарат Vector Paro — це вдоско-
налена система Vector, компоненти якої 
дозволяють забезпечити універсаль-
ність і багатофункціональність.
На підставі аналізу багаторічного клініч-
ного використання системи Vector у сто-
матологічній практиці з урахуванням 
зауважень і побажань лікарів-стомато-
логів компанія «Dürr Dental» спільно з 
науковими консультантами і стоматоло-

гами-практиками кардинально змінила 
дизайн апарата, удосконалила систему 
керування, розробила наконечники Paro 
і скейлер. Це дозволило розширити 
спектр застосування системи Vector у 
клінічній практиці, визначити показан-
ня, значно підвищити функціональність 
і ефективність роботи.
Завдяки компонентам системи профе-
сійну гігієну порожнини рота проводять 
послідовно, починаючи із усунення 
над’ясенних зубних відкладень з пере-
ходом до очищення під’я сен ної ділян-
ки. Наявність панелі з електронним ке-
руванням (мал. 6) і широкого огляду 

Мал. 1. Загальний вигляд системи Vector Мал. 2. Наконечник Vector, резонансне кі
льце

Мал. 3. Ультразвукові різноспрямовані ко
ливання інструмента

Мал. 4. Гідродинамічна оболонка, яка щіль
но утримується

Мал. 5. Утворення водного аерозольного 
туману при традиційному ультразвуковому 
скейлінгу

Мал. 6. Панель апарата з електронним керу
ванням

Мал. 7. Наконечник системи Vector Paro Мал. 8. Контейнер для стерилізації та збері
гання стерильних інструментів

Мал. 9. Базовий апарат Vector Paro

Мал. 10. Полірувальна рідина Vector Fluid 
Рolish

значно полегшило використання систе-
ми і забезпечило профілактику ятро-
генних ускладнень, спричинених по-
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милковими діями лікаря. Панель закри-
ває внутрішню конструкцію апарата, що 
забезпечує відповідність найвищим ви-
могам гігієнічного захисту. Оригінальна 
і проста у використанні привідна або 
радіокерована педаль значно спрощує 
керування системою.
Наконечник скейлера оснащений шість-
ма світлодіодами, що забезпечує хоро-
ший огляд операційного поля і точно 
спрямовану дію.
Новий наконечник Vector Paro (мал. 7) 
має високоергономічний дизайн, лег-
кий, що запобігає втомі рук лікаря при 
виконанні процедури і підвищує якість 
її виконання. Наконечник Paro і скейлер 
зручно під’єднуються до базового апа-
рата за допомогою легкого гнучкого 
шланга. Наконечники та набори інстру-
ментів стерилізують в автоклаві при 
температурі 134°C. Для стерилізації та 
зберігання інструментів спеціально роз-
роблений стерилізаційний контейнер 
(мал. 8).
Нова система Vector Paro має велику 
ємність для води, що дозволяє працюва-
ти без підключення до системи постій-
ного водопостачання. Базовий апарат 
Vector Paro (мал. 9) вдосконалений з 
урахуванням вимог ергономіки, сучас-
ного дизайну, повною мірою відповідає 
найвищим вимогам гігієни. Система 
оснащена електронною програмою, лег-

ко керується педаллю, а також має про-
грами очистки та дезінфекції. До систе-
ми входить другий базовий апарат 
Vector Scaler, також оснащений програ-
мою керування, очистки та дезінфекції.
Компонентом системи є полірувальна 
рідина Vector Fluid Рolish (мал. 10), що 
містить гідроксиапатит, який має ліку-
вальну дію і забезпечує полірувальний 
ефект втручання. Тільки у системі Vector 
Paro застосована ароматизована м'ятою 
полірувальна рідина, що підвищує ком-
форт пацієнта.
Інструменти системи Vector Paro функціо-
нально орієнтовані за геометричною кон-
фігурацією і дизайном. Вони виготовлені 
з високоякісної хірургічної сталі.  У систе-
му входять інструменти для первинної 
пародонтальної терапії, підтримуючого 
лікування, а також обробки зон ураження 
при періімплантиті.
Для підтримуючого лікування (Recall-
терапії) сконструйовані спеціальні ін-
струменти з гнучкої пластмаси, а також 
зонди та профілактичні кюрети з вугле-
цевого волокна. Завдяки матеріалу і 
конструкції інструменти забезпечують 
щадну обробку пародонтальних кишень 
з відсутністю або мінімальним ризиком 
ушкодження поверхні кореня або ви-
падкового травмування тканин.
Спеціальні інструменти запропоновані 
компанією «Dürr Dental» для догляду за 

імплантатами та лікування періімплан-
титу. Інструменти виготовлені із спеці-
ального вуглецевого матеріалу або 
пластику. Пластикові інструменти при-
значені для щадної і ретельної обробки 
поверхні імплантатів.
Отже, система Vector Paro має всі пере-
ваги апарата Vector, які вдосконалені і 
доповнені:
• Відсутність неконтрольованих меха-
нічно вібраційних і коливальних інстру-
ментів 
• Гідрооболонка, що щільно утримується 
• Відсутність інфікованого аерозолю
• Відсутність нагрівання інструментів
• Щадне і ефективне усунення мікро-
бної біоплівки
• Проведення профілактичних заходів
• Послідовне використання при почат-
ковому пародонтальному лікуванні і 
підтримуючій терапії
• Профілактика та лікування періімп-
лантиту
• Просте ефективне керування
• Вдосконалений сервіс.
Все це забезпечує широке впроваджен-
ня системи Vector Paro в пародонтоло-
гічну практику і обгрунтовує сприятли-
вий прогноз і отримання лікувально-
профілактичного ефекту.
Ілюстрації люб'язно надані компанією 
«Dürr Dental» (Німеччина), за що автори 
висловлюють щиру подяку.
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