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Metody codziennego usuwania płytki
nazębnej i ochrony dziąseł
potwierdzone wynikami badań
klinicznych

Streszczenie najnowych badań klinicznych nt.
szczoteczki sonicznej PHILIPS Sonicare

Badanie 1 - Opis

Porównanie poziomu redukcji zapalenia dziąseł i skuteczności usuwania
płytki nazębnej podczas stosowania szczoteczki Philips Sonicare
DiamondClean ze zwykłą szczoteczką manualną
Produkty

Philips Sonicare
DiamondClean
a zwykła
szczoteczka
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Pacjenci

Metodyka badania

Wskaźniki

tydzień
2 >> 4

liczba badanych: 141
średnia wieku: 42,1

randomizowane,
prowadzone w grupach
równoległych,
pojedynczo zaślepione

Delaurenti M, Ward M, Souza S, Jenkins W, Putt MS, Milleman KR, Milleman JL.
J Clin Dent 2017;28(Spec Iss A):A1-6.

zapalenie dziąseł,
krwawienie dziąseł,
płytka powierzchniowa

Badanie 1 - Wyniki

Porównanie poziomu redukcji zapalenia dziąseł i skuteczności usuwania
płytki nazębnej podczas stosowania szczoteczki Philips Sonicare
DiamondClean ze zwykłą szczoteczką manualną
Wyniki - procent redukcji po 4 tygodniach
Sonicare

zwykła szczoteczka

zapalenie dziąseł

25,5%

19,1%

krwawienie

57,4%

31,4%

płytka nazębna

34,9%

8,0%

Najważniejsze wnioski:
Stosowanie szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean dwa razy dziennie zapewnia znacząco większą
skuteczność niż stosowanie zwykłej szczoteczki pod względem redukcji płytki nazębnej oraz stanu zapalnego
i krwawienia dziąseł w ciągu zaledwie dwóch tygodni, przy czym efekt ten utrzymuje się nadal po czterech
tygodniach.
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Badanie 2 - Opis

Ocena redukcji płytki nazębnej i zapalenia dziąseł w wyniku stosowania
szczoteczki Philips Sonicare FlexCare Platinum z główką Premium Plaque
Control w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną
Produkty

Philips Sonicare
FlexCare Platinum
a zwykła
szczoteczka
manualna
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Pacjenci

Metodyka badania

Wskaźniki

tydzień
2 >> 6

liczba: 143
średnia wieku: 40,6

randomizowane,
prowadzone w grupach
równoległych,
pojedynczo zaślepione

Jenkins W, Souza S, Ward M, Defenbaugh J, Milleman KR, Milleman JL
J Clin Dent 2017;28(Spec Iss A):A7-12.

zapalenie dziąseł,
krwawienie z dziąseł,
płytka powierzchniowa

Badanie 2 - Wyniki

Ocena redukcji płytki nazębnej i zapalenia dziąseł w wyniku stosowania
szczoteczki Philips Sonicare FlexCare Platinum z główką Premium Plaque
Control w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną
Wyniki - procent redukcji po 6 tygodniach

zapalenie dziąseł
krwawienie

płytka nazębna

Sonicare

zwykła szczoteczka
manualna

45,79%
58,36%
46,55%

-0,71%
-3,14%
-1,58%

Najważniejsze wnioski
Stosowanie szczoteczki Philips Sonicare FlexCare Platinum z główką szczoteczki Premium plaque control* dwa
razy dziennie zapewnia znacząco większą skuteczność niż stosowanie tradycyjnej ręcznej szczoteczki pod
względem redukcji płytki nazębnej oraz zmniejszenia stanu zapalnego dziąseł i krwawienia z dziąseł w okresie
zaledwie dwóch tygodni. Statystycznie istotne różnice w zakresie wszystkich parametrów utrzymywały się do
momentu zakończenia badania w tygodniu 6.
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*Główka szczoteczki znana dawniej pod nazwą AdaptiveClean, obecna nazwa na region CEE to Premium
Plaque Defence

Badanie 2

Ocena redukcji płytki nazębnej i zapalenia dziąseł w wyniku stosowania
szczoteczki Philips Sonicare FlexCare Platinum z główką Premium Plaque
Control w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną

Włókna główki szczoteczki Premium Plaque
Control* są pokryte termoplastycznym
elastomerem. Zwiększa to amplitudę
łukowatego ruchu włosia podczas
pojedynczego wymiatającego ruchu główki
szczoteczki i umożliwia niezależne
poruszanie się poszczególnych kępek
włókien, zapewniając skuteczniejsze
usuwanie płytki nazębnej, szczególnie w
trudno dostępnych miejscach.
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*Główka szczoteczki znana dawniej pod nazwą AdaptiveClean, obecna nazwa na region CEE to Premium
Plaque Defence

Badanie 3 - Opis

Skuteczność zwykłej szczoteczki manualnej w porównaniu ze szczoteczką
soniczną o wysokiej częstotliwości i szerokiej amplitudzie w trosce o
zachowanie zdrowia jamy ustnej: metaanaliza
Produkty

Soniczne
szczoteczki o
wysokiej
częstotliwości i
szerokiej
amplitudzie a
tradycyjna
ręczna
szczoteczka
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Pacjenci

Metodyka badania

Wskaźniki

4 tygodnie >>
3 miesiące

liczba: 1870
liczba badań: 18

de Jager M, Rmaile A, Darch O, Bikker JW.
J Clin Dent 2017;28(Spec Iss A):A13-28

metaanaliza obejmująca
randomizowane,
kontrolowane badania
kliniczne

zapalenie dziąseł,
krwawienie dziąseł,
płytka powierzchniowa

Badanie 3 - Wyniki

Skuteczność zwykłej szczoteczki manualnej w porównaniu ze szczoteczką
soniczną o wysokiej częstotliwości i szerokiej amplitudzie w trosce o
zachowanie zdrowia jamy ustnej: metaanaliza
Wyniki – procentowa zmiana w wyniku codziennego stosowania

20%
10%

skuteczniejsze usuwanie płytki nazębnej
większa redukcja zapalenia dziąseł

Najważniejsze wnioski
Wyniki obszernej metaanalizy badań trwających do 3 miesięcy pokazały, że codzienne stosowanie szczoteczek
sonicznych o wysokiej częstotliwości i szerokiej amplitudzie znacząco skuteczniej usuwa płytkę nazębną i
redukuje zapalenie dziąseł w porównaniu ze zwykłymi szczoteczkami manualnymi.

10

Badanie 4 - Opis

Ocena redukcji zapalenia dziąseł i skuteczności usuwania płatki nazębnej w
wyniku stosowania szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean z główką
Premium Plaque Control w porównaniu ze szczoteczką Oral-B PRO 7000 z
końcówką CrossAction w trybie Deep Clean/ tryb Dokładnego Czyszczenia.
Produkty

Pacjenci

Metodyka badania

tygodnie
2 >>6

Philips Sonicare
DiamondClean
i
Oral-B 7000
liczba: 284
średnia wieku: 38,6
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Wskaźniki

randomizowane,
prowadzone w grupach
równoległych metodą
pojedynczo ślepej próby

Starke M, Delaurenti M, Ward M, Souza S, Milleman KR, Milleman JL.
J Clin Dent 2017;28(Spec Iss A):A13-28.

zapalenie dziąseł,
krwawienie dziąseł,
płytka powierzchniowa

Badanie 4 - Wyniki

Ocena redukcji zapalenia dziąseł i skuteczności usuwania płatki nazębnej w
wyniku stosowania szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean z główką
Premium Plaque Control w porównaniu ze szczoteczką Oral-B PRO 7000 z
końcówką CrossAction w trybie Deep Clean/ tryb Dokładnego Czyszczenia.
Wyniki - procentowa redukcja po 6 tygodniach

zapalenie dziąseł
krwawienie
płytka nazębna

Sonicare

Oral-B

45,68%
75,81%
37,58%

26,83%
58,76%
20,70%

Najważniejsze wnioski
Szczoteczka Philips Sonicare DiamondClean z główką Premium Plaque Control* wykazuje istotną statystycznie
różnicę w porównaniu ze szczoteczką Oral-B 7000® z końcówką CrossAction™ i urządzeniem SmartGuide w
zakresie zmniejszania zapalenia dziąseł, krwawienia z dziąseł i płytki powierzchniowej.
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*Główka szczoteczki znana dawniej pod nazwą AdaptiveClean, obecna nazwa na region CEE to Premium
Plaque Defence

Badanie 4

Ocena redukcji zapalenia dziąseł i skuteczności usuwania płatki nazębnej w
wyniku stosowania szczoteczki Philips Sonicare DiamondClean z główką
Premium Plaque Control w porównaniu ze szczoteczką Oral-B PRO 7000 z
końcówką CrossAction w trybie Deep Clean/ tryb Dokładnego Czyszczenia.

92,3%
pacjentów w grupie stosującej
szczoteczkę soniczną Philips
Sonicare zgłosiło redukcję
stanu zapalnego o co najmniej
20%.

Nasz zespół statystyków przeprowadził analizę proporcji dla
tego badania w celu dogłębniejszego zróżnicowania
wyników badania.
Na przykład po 6 tygodniach u 92,3% pacjentów w grupie
stosującej szczoteczkę Philips Sonicare Premium Plaque
Control stwierdzono zmniejszenie zapalenie dziąseł o co
najmniej 20%. W tym samym punkcie czasowym w grupie
stosującej szczoteczkę Oral-B CrossAction taką samą 20%
poprawę stwierdzono u 64,1% pacjentów.

W porównaniu z zaledwie 64,1%
pacjentów w grupie stosującej
szczoteczkę Oral-B.
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*Główka szczoteczki znana dawniej pod nazwą AdaptiveClean, obecna nazwa na region CEE to Premium
Plaque Defence

Badanie 5 - Opis

Badanie mające na celu określenie wpływu Philips Sonicare AirFloss Pro na
zdrowie dziąseł i usuwanie płytki nazębnej w przypadku stosowania z
przeciwbakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej
Produkty
Philips Sonicare
AirFloss Pro i
antybakteryjny
płyn do płukania
jamy ustnej a
tradycyjna ręczna
szczoteczka i nić
dentystyczna a
tradycyjna ręczna
szczoteczka
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Pacjenci

Metodyka badania

Wskaźniki

tygodnie
2 >>4

uczestnicy: 286
średnia wieku: 35,6

randomizowane,
prowadzone w grupach
równoległych metodą
pojedynczo ślepej próby

Mwatha A, Olson M, Souza S, Ward M, Jenkins W, Amini P, Gallob J, Fafard T
J Clin Dent 2017;28(Spec Iss A):A29-35.

zapalenie dziąseł,
krwawienie z dziąseł,
płytka powierzchniowa

Badanie 5 - Wyniki

Badanie mające na celu określenie wpływu Philips Sonicare AirFloss Pro na
zdrowie dziąseł i usuwanie płytki nazębnej w przypadku stosowania z
przeciwbakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej
Wyniki - procentowa redukcja po 4 tygodniach
zwykła szczoteczka + AirFloss
Pro + płyn do płukania jamy
ustnej

zwykła szczoteczka

krwawienie

8,52%
36,79%

1,10%
4,03%

płytka nazębna

22,41%

5,70%

zapalenie dziąseł

Najważniejsze wnioski
Wykazano, że codzienne stosowanie Philips Sonicare AirFloss Pro z przeciwbakteryjnym płynem do
płukania jamy ustnej jako dodatku do zwykłej szczoteczki zapewniało poprawę zdrowia dziąseł i redukcję
płytki nazębnej znacząco skuteczniej niż stosowanie samej zwy szczoteczki ręcznej. Ponadto test co
najmniej równoważności pokazał, że irygator AirFloss Pro zapewnia podobne wyniki pod względem redukcji
płytki nazębnej i zapalenia dziąseł jak nić dentystyczna.
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Badanie 5

Badanie mające na celu określenie wpływu Philips Sonicare AirFloss Pro na
zdrowie dziąseł i usuwanie płytki nazębnej w przypadku stosowania z
przeciwbakteryjnym płynem do płukania jamy ustnej

Philips Sonicare AirFloss Pro wypuszcza mikrostrumień
powietrza i płynu z prędkością 35–45 m/s w celu
skutecznego usunięcia płytki między zębami.
Potrzeba zaledwie 15 ml płynu na jedną sesję czyszczenia
przestrzeni międzyzębowych w przeciwieństwie do
tradycyjnych irygatorów jamy ustnej wymagających
zastosowania 600 ml płynu.
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Informacje dodatkowe
Dostępne są na stronie internetowej: philipsoralhealthcare.com

Cała treść pochodzi bezpośrednio z czasopisma The Journal of Clinical Dentistry
tom 28, nr 1, wydanie specjalne A
© 2017 The YES Group, Inc.

17

