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NAMEN RAZISKAVE 

• ugotoviti učinkovitost elektrovibracijske in 
ročne ščetke pri odstranjevanju zobnih 
oblog s površine Ti implantatov 

• potrditi klinične izsledke z mikrobiološko 
preiskavo - mikroskopiranjem v temnem 
polju 

• visoka stopnja ustne higiene - je lahko z 
uporabo elektrovibracijske ščetke še višja? 



SONICARE®  

ELEKTROVIBRACIJSKA ŠČETKA 

•  električna ščetka 3. generacije  
– mehanično odstranjevanje oblog 
–  povzroči dinamično gibanje tekočine v ustih 
–  hitrost gibanja ščetin 261 Hz (31000 1/min) 

• odstranjevanje oblog, oddaljenih 2-3 mm od ščetin 
v in vitro poskusu 

     (Stanford CM, Srikantha R, Wu CD. J Clin Dent 1997;8:10-4) 

• okvari fimbrije A. viscosus v in vitro poskusu 
(McInnes C, Engel D, Martin RW. Oral Microbiol Immunol 1993;8:277-82) 



MATERIALI IN METODE 

• PREISKOVANCI 
 23 bolnikov (14 žensk, 9 moških, povprečna starost 38 let) 

testna skupina (Sonicare ščetka): 12 bolnikov, 32 implantatov 
 kontrolna skupina (ročna ščetka): 11 bolnikov, 32 implantatov 

• ČASOVNI POTEK 6 mesecev - pregledi ob 0, 2, 4, 6 mes 

• KLINIČNI PARAMETRI  
 globina sondiranja GS 
 gingivalni indeks GI (Löe, Silness) 
 plak indeks PI (Silness, Löe) 



MATERIALI IN METODE 

• MIKROBIOLOGIJA 
–  bris subgingivalnega zobnega plaka z gutaperčinim zatički 
– mikroskopiranje vzorcev v temnem polju 
–  delitev bakterijskih morfotipov v 

• potencialno nepatogeni: koki, negibljivi bacili 

• potencialno patogeni: gibljivi bacili, spirohete, ostalo 

• STATISTIKA 
–  primerjava razlik v tesni in kontrolni skupini: parni t-test 
–  primerjava razlik med testno in kontrolno skupino: dvosmerni t-test 
–  p=0.05 



REZULTATI  
GLOBINA SONDIRANJA GS 



REZULTATI  
GINGIVALNI INDEKS GI 



REZULTATI  
PLAK INDEKS PI 



REZULTATI  
MIKROBIOLOGIJA 



ZAKLJUČKI 

• elektrovibracijska zobna ščetka učinkoviteje 
odstranjuje zobne obloge s površine Ti 
implantata kot ročna ščetka (PI, GI, GS) 

• spremembam kliničnih parametrov sledijo 
spremebe v mikrobiološki sestavi zobnih 
oblog 

• visoka stopnja ustne higiene je lahko z 
uporabo elektrovibracijske ščetke še višja 


