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Цілі 
 
Було проведено порівняння електричною зубної 
щітки Philips Sonicare DiamondClean і звичайної для 
оцінки ефективності видалення зубного нальоту та 
зменшення запалення ясен при мукозиті навколо 
імплантатів. 
 

Методологія 
 
Це рандомізоване, проспективне, контрольоване 
клінічне паралельне дослідження для порівняння 
ефективність видалення зубного нальоту при 
використанні звичайної зубної щітки та електричної 
зубної щітки Philips Sonicare DiamondClean на 
імплантатах. Сорока пацієнтам з BOP(+), з 
глибиною пародонтальної кишені ≥5mm і які не 
мають радіологічної втрати кісткової маси навколо 
імплантанта надали право участі у даному 
дослідженні. Пацієнти заповнили анкету для оцінки 
звичок щодо гігієни ротової порожнини, 
дотримання пацієнтом режиму і схеми лікування і 
ефективності чищення зубів. Час і частота чищення 
зубів були зареєстровані суб'єктами з метою оцінки 
відповідності. Клінічні показники були реєструвані 
на вихідному рівні, а також на 4 і 8 тижні і включали 
модифікований індекс зубного нальоту (mPI) і 
модифікований індекс кровоточивості ясенної 
борозни (mSBI) і букального і лінгвального 
внутрішньоротового знімку.  
 

 

Результати 
 
Були виявлені істотні відмінності в частоті чистки 
зубів на день, хвилинах, що витрачаються на 
чистку через чотири тижні, через вісім тижнів, в 
той час не було виявлено ніяких статистично 
істотних відмінностей в інших звичках стосовно 
гігієни ротової порожнини. Було виявлено 
статично істотні відмінності в дотриманні 
пацієнтом режиму чистки зубів за чотири тижні, 
проте за вісім тижнів істотних відмінностей не 
було виявлено. Показники mPI та mSI від початку 
дослідження до чотирьох тижнів, та до восьми 
тижнів були статистично істотними в обох групах, 
що чистили зуби.  
Клінічні оцінки показників mPI, mSBI  
відносно візиту та групи  
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Зменшення клінічних показників between перед 
початком та після закінчення дослідження    

Клінічні  Початок – 1 місяць 1 місяць – 2 місяці Початок – 2 місяці 
      

показники Середній±SD P-значення) Середній±SD P-значенняb) Середній±SD 
P-
значенняb) 

mPI       

звичайна 0.67±0.85 <0.001 0.09±0.68 0.439 0.76±0.90 <0.001 

електрична 1.07±0.91 0.001 0.20±0.71 0.134 1.27±0.87 <0.001 

P-значення 0.104  0.499  0.043  

mSBI       

звичайна 0.48±0.91 0.006 0.09±0.77 0.491 0.58±0.79 0.001 

електрична 0.63±0.61 <0.001 0.30±0.60 0.013 0.93±0.87 <0.001 

P-значенняa) 0.300  0.242  0.100  
 
• тест Манна-Уітні, порівняння груп  
• критерій знакових рангів Уілкоксона, порівняння груп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технічні характеристики можуть бути змінені без 

попереднього повідомлення. Торгові марки є 

власністю компанії Koninklijke Philips N.V. (Royal 

Philips). 
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