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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІВ
стосовно ін’єкцій стоматологічних анестетиків під час і після завершення пандемії COVID-19

ПЕРЕД ТИМ, ЯК 
ПАЦІЄНТ ПОТРАПИТЬ 

НА ТЕРИТОРІЮ 
КЛІНІКИ:

ПІД ЧАС СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ:

ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ 
СТОМАТОЛОГІЧНОГО 
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  COVID-19
АНЕСТЕЗІЯ В СТОМАТОЛОГІЇ

Вважається, що стоматологічні втручання, під час яких утворюється велика кількість аерозолю,
мають високий ступінь ризику.

Оскільки під час проведення деяких хірургічних втручань (для яких обов’язково потрібна анестезія) не утворюється аерозоль, 
вони вважаються такими, що мають менший ступінь ризику.

Щоб отримати додаткові поради, зверніться до офіційних джерел та ознайомтеся з оновленими вказівками, 
запропонованими на національному та/або регіональному рівні там, де ви практикуєте.

Забезпечте захист 
інструментів і 
матеріалів (їх слід 
зберігати у 
закритих висувних 
ящиках).

Після завершення лікування 
віднесіть усі матеріали та 
інструменти до місця 
проведення дезінфекції та 
стерилізації (обов’язково 
надягніть засоби 
індивідуального захисту).

Металеві шприци: 
продезінфікуйте 
інструменти за звичайним 
порядком, встановленим у 
клініці. Для цього, поряд із 
іншими засобами, добре 
підійдуть фенольні 
з’єднання або 10% 
гіпохлорит натрію.

Використані голки й 
одноразові шприци, як 
контаміновані матеріали, 
слід покласти у спеціальний 
контейнер для утилізації 
медичних відходів.

Перед тим, як провести 
обстеження або ввести анестетик, 
дайте пацієнтові антисептичний 
ополіскувач для ротової 
порожнини (наприклад, який 
містить 1% перекис водню, 0,2% 
повідон-йод або цетилпіридиній).

Дістаньте карпулу з блістера 
безпосередньо перед введенням 
анестетику. Це не є необхідним, 
але, якщо стоматолог вважає це за 
краще, для стерилізації діафрагми 
карпули можна скористатися 
концентрованим розчином спирту 
(наприклад, його можна нанести 
марлею). Карпулу не слід 
автоклавувати або занурювати у 
спирт та інші стерилізаційні 
розчини.

Користуйтеся одноразовими 
лотками для інструментів.

Зберігайте 
стоматологічні 
карпули в 
оригінальних 
контейнерах (тобто 
у блістерному 
пакованні 
всередині коробки) 
та забезпечте для 
них захист від 
світла.


