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Мета 
 
Провести оцінку властивостей зубної щітки 
Sonicare FlexCare Platinum у зменшенні 
проявів гінгівіту, кровоточивості ясен та 
зубного нальоту у порівнянні зі звичайною 
зубною щіткою через два та чотири тижні 
застосування продукту.  
 

Методологія 
 
Сто сорок вісім дорослих (101 жінка; 47 
чоловіків) з легкими та помірними проявами 
гінгівіту у віці від 18 до 65 років (середній вік 
42,5 років) взяли участь в односторонньому 
сліпому рандомізованому, затвердженому 
Експертною радою організації клінічному 
дослідженні у паралельних групах. 
Пацієнтами, що задовольняли критерії 
дослідження були звичайні користувачі 
звичайної зубної щітки з мінімальним 
показником > 1.8 індексу зубного нальоту 
Turesky Quigley-Hein представили показники 
накопичення зубного нальоту за наступні три-
шість годин щонайменше з 20 зон. Пацієнти 
були рандомізовані у дві групи: з 
використанням зубної щітки Sonicare FlexCare 
Платинум з насадкою InterCare та з 
використанням звичайної зубної щітки 
затвердженої Американською асоціацією 
стоматологів. Випробовуваних просили 
чистити зуби двічі на день протягом чотирьох 
тижнів. Оцінка ефективність та безпечності 
відбувалася через два та чотири тижні 
використання продукту, під час яких 
проводилася повторна оцінка гінгівіту, 
кровотечі і рівню зубного нальоту.  
 
 
 

 
 
Відповідність відстежувалася підчас кожного 
наступного візиту за допомогою щоденників 
пацієнтів. Безпека оцінювалася за допомогою 
інтраорального огляду і звітів пацієнтів. 
 

Результати 
 
Використання зубної щітки Sonicare FlexCare 
Платинум значно зменшує прояви гінгівіту, 
кровотечу ясен та зубний наліт по закінченню 
двох та чотирьох тижнів застосування 
продукту.  
Показники групи, де використовували зубну 
щітку Sonicare FlexCare Платинум значно 
перевищують показники групи, де 
користувались звичайною зубною щіткою по 
всім клінічним показникам, а саме:  
 
• Для зменшення проявів гінгівіту 
показники зубної щітки FlexCare Платинум з 
насадкою InterCare перевищують показники 
звичайної зубної щітки через два та чотири 
тижні застосування (p<0.0001) 
• Для зменшення кровотечі ясен 
показники зубної щітки FlexCare Платинум з 
насадкою InterCare перевищують показники 
звичайної зубної щітки через два та чотири 
тижні застосування (p<0.0001) 
• Для зменшення зубного нальоту 
показники зубної щітки FlexCare Платинум з 
насадкою InterCare перевищуют показники 
звичайної зубної щітки через два та чотири 
тижні застосування, за весь час та у всіх 
зонах (p<0.0001) 
 
Про побічні реакції не повідомляється. 
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Відносне зменшення проявів гінгівіту від початку до кінця 
дослідження   
% зменшення проявів гінгівіту 

 
35.77 

 
26.11 

 
 
 
 

3.23  4.22 

   

2 тиждень  4 тиждень  

  Sonicare FlexCare Платинум Звичайна зубна щітка 
  

  

Кількість зон кровотечі ясен 
Середній показник концентрації залишкового 
білка (мкг/мл)  

28.47 
25.54 

27.4 
26.46  

 13.61 13.08 

 
 
 
 

Початок 2 тиждень 4 тиждень 

Sonicare FlexCare Платинум      Звичайна зубна щітка  
   

 
  

 
Висновок 

 
Зубна щітка Sonicare FlexCare Платинум значно перевершує 

звичайну зубну щітку у зменшенні проявів гінгівіту, зон кровотечі 

ясен та зубного нальоту за два та чотири тижні використання 

пацієнтами з легким та помірним гінгівітом. Продукція безпечна для 

використання і для пацієнтів з функціональними та косметичними 

конструкціями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього 
повідомлення. Торгові марки є власністю компанії Koninklijke 

Philips N.V. (Royal Philips). 

 
www.philips.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRC-0689 

 
 
 

http://www.philips.com/

