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НЕГАЙНЕ 
НАВАНТАЖЕННЯ

Висока прогнозованість 
при негайному 
навантаженні

ПАЦІЄНТИ ЗІ 
СКЛАДНИМИ  УМОВАМИ 

ПРОТЕЗУВАННЯ

Безпрецедентний успіх 
у пацієнтів зі складними 
умовами протезування

УДОСКОНАЛЕНА 
КІСТКОВА ПЛАСТИКА

Значно інтенсивніше 
формування нового 
кісткового агрегату

БІЛЬШ НІЖ 10 РОКІВ УСПІШНОГО КЛІНІЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ І ДОВЕДЕНОЇ ПРОГНОЗОВАНОСТІ
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Понад 10 років тому компанія Straumann® стала 
першопрохідцем у прискореній остеоінтеграції, 
запропонувавши інноваційну гідрофільну поверхню SLActive®, 
яка скоротила період приживлення з 6–8 до 3–4 тижнів при 
більшості показань [1]. Відтоді імплантати SLActive® дозволили 
скоротити терміни і поліпшити результати лікування [1]. 
Значна здатність SLActive® до приживлення тепер очевидна 
навіть у пацієнтів з дуже складними умовами протезування і 
при важких протоколах лікування [2, 13].

Провідні дослідники з усього світу вивчають причини таких 
високих клінічних результатів SLActive®. Нещодавно відкриті 
наноструктури пояснюють, чому поверхня SLActive® — 
це більше, ніж гідрофільність.

Відкрийте для себе науку про високі результати.

Більше, ніж гідрофільність

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕШНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ДОКАЗАННОЙ ПРЕДСКАЗУЕМОСТИ НОВІ  УЯВЛЕННЯ  ПРО  РОБОТУ  ПОВЕРХНІ SLACTIVE®

НАНОСТРУКТУРИ НА  
ПОВЕРХНІ  SLACTIVE®

Чіткі наноструктури присутні 
на поверхні SLActive®, але не SLA® [27, 28]

ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ 
ПОВЕРХНІ

Наноструктури збільшують площу 
поверхні SLActive® більш ніж на 50% [25]

НАНОСТРУКТУРИ СПРИЯЮТЬ
РАННІЙ ОСТЕОІНТЕГРАЦІЇ

Лабораторні дослідження показали, що 
наноструктури активують утворення фібринової 

сітки і мінералізацію кісткових клітин [23, 24]
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Нещодавне виявлення чітких 
наноструктур на поверхні SLActive® 
вперше довело відмінність 
топографії поверхні 
SLActive® від SLA®

Roxolid® SLA® Roxolid® SLActive®

НАНОСТРУКТУРИ НА ПОВЕРХНІ SLACTIVE

Збільшення площі, контактуючої з кісткою 
поверхні, збільшує ККІ* [32]

Мікрошорсткість SLA/SLActive® збільшує площу 
поверхні не менш ніж на 100% порівняно 
з машинною обробкою [26]

Наноструктури збільшують площу поверхні SLActive® 
більш ніж на 50% [25]

 

НАНОСТРУКТУРИ НА SLACTIVE® ЗБІЛЬШУЮТЬ ПЛОЩУ ПОВЕРХНІ 
БІЛЬШ НІЖ НА 50% [25]

0

0,5

1,5

1,0

Roxolid®  
SLA®

Фрезерування або 
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* ККИ = контакт кістка–імплантат Вісь Y: 1 =

Збільшення площі поверхні 
імплантата

Більш ніж 50%

Відкрийте для себе науку про
високі результати

Straumann®  SLActive®
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Мінералізація клітин кістки людини, 
виміряна через 28 днів після накладання на поверхні, 
інкубовані в крові. Сумарні концентрації Ca²+ 
наприкінці інкубації як функція від площі поверхні*.
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ПІДВИЩЕНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ КІСТКОВИХ КЛІТИН НА SLACTIVE® 
З НАНОСТРУКТУРАМИ [23, 24]

Останні лабораторні дослідження показали, що лише гідрофільність 
не може повністю пояснити прискорювальні остеоінтеграційні властивості 
поверхні SLActive®. Згідно з новими даними, наноструктури поверхні SLActive® 
сприяють утворенню фібринової сітки і мінералізації, полегшуючи таким 
чином ранні фази остеоінтеграції.

Справді, SLActive® з наноструктурами посилює утворення фібринової сітки і 
мінералізацію кісткових клітин порівняно з поверхнею SLActive® 

без наноструктур (лабораторні дослідження) [23, 24].

Поверхня Roxolid® SLActive® 
без

Скануюча електронна мікроскопія 
утворення фібринової сітки 
на Roxolid® SLActive® 
(15 хв інкубації в цільній крові людини)*

Поверхня Roxolid® SLActive® 
з

ПОСИЛЕНЕ УТВОРЕННЯ ФІБРИНОВОЇ СІТКИ НА SLACTIVE® З НАНОСТРУКТУРАМИ [23, 24]

Roxolid® SLActive® 
з наноструктурами

Roxolid® SLActive®  
без наноструктур**

** Експериментальна поверхня для дослідження ефекту наноструктур

* Empa, швейцарські федеральні лабораторії з матеріалознавства і технології.  www.empa.ch

p < 0,01
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План дослідження

64 пацієнти

10 років
Подальші

спостереження

Показання
Верхня або нижня щелепа пацієнта з частковою адентією;
тимчасова реставрація (одиночна коронка або незнімний 

частковий протез з 2–4 одиниць) на 20-23-му тижні після операції 
була замінена постійною реставрацією

Рандомізоване, 
контрольоване, 
мультицентричне 
дослідження

Вайден, 
Німеччина

Коїмбра, Португалія

Віттен/Хердекке,
Німеччина

Раннє
навантаження

50 імплантатів 
(реставрація через 28–34 днів)

Негайне
навантаження

39 імплантатів 
(реставрація в той самий день)

Висновок
Імплантати SLActive® мають добре прогнозовані результати в довгостроковій перспективі.

Зміни в щелепному гребені при негайному або ранньому навантаженні можна порівняти зі змінами при звичному навантаженні.

НЕГАЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ З ДОВГОТРИВАЛИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Показник 10-річного виживання імплантатів 
при негайному навантаженні [2]

Рандомізоване, контрольоване, мультицентричне дослідження 
(30 пацієнтів, 39 імплантатів)

виживання

Straumann®  SLActive®

Постійно зростаючі запити пацієнтів збільшують потребу в швидших, безпечніших і ефективніших протоколах 
лікування. Негайне навантаження дозволяє пацієнтові відразу користуватися реставрацією.
Однак, цей технічно складний протокол пов’язаний з підвищенням ризику відторгнення імплантату внаслідок 
раннього навантаження на імплантат під час приживлення.

Нові дані тривалого рандомізованого, контрольованого, мультицентричного дослідження продемонстрували 
вражаючі результати застосування SLActive® з негайним навантаженням. У межах цього дослідження, 
проведеного відповідно до складного протоколу, показник 10-річного виживання імплантатів SLActive® 

становив 98,2% [2].

Оскільки сьогодні доступні нові клінічні дані, відкрийте для себе, яку користь ви можете отримати від 
застосування високоефективної поверхні SLActive® для поліпшення показника виживання у ваших пацієнтів.
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SLActive® у опромінених пацієнтів: 
прогнозованість за межами 
очікуваного 

Подальші спостереження 
протягом 1 року [3]

Подальші спостереження 
протягом 5 років [13,14]

Одного пацієнта було виключено з 
дослідження внаслідок рецидиву пухлини. 
Тому діаграма показує 19 пацієнтів з 
97 імплантатами.

Виключено ще 4 пацієнти, 
які померли від раку. У зв’язку з цим 
діаграма відображає 
15 пацієнтів з 79 імплантатами.

SLA® SLActive®

100%

SLA® SLActive®

100%

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ SLACTIVE® У ОПРОМІНЕНИХ ПАЦІЄНТІВ

* Критерії успішності за Buser D. і співавт. Long-term stability of osseointegrated implants in augmented bone: 
A 5-year prospective study in partially edentulous patients. Int J Periodont Restor Dent. 2002; 22: 108-17.

** З поправкою після виключення пацієнтів, які померли від раку.

Рандомізоване клінічне дослідження [3]

 102 імплантати у 20 пацієнтів
 Післяопераційна променева терапія і хіміотерапія карциноми порожнини рота
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Однією із найскладніших груп пацієнтів для зубної імплантації є пацієнти, які перенесли комбіноване 

хірургічне, хіміотерапевтичне і променеве лікування пухлин. Опромінення знижує васкуляризацію кісток [4, 5], 

погіршує активність остеобластів [6] і знижує життєздатність кісток [7, 8], що істотно погіршує якість кісткової 
тканини у цих пацієнтів. Додатковими складнощами є вразлива слизова оболонка і ризик променевого некрозу 
кісток. Однак, з точки зору якості життя, ця група пацієнтів може отримати найбільшу користь від протезування 
зубів за допомогою імплантатів.

У нещодавньому рандомізованому клінічному дослідженні (РСІ) показана 100% успішність SLActive® у 

опромінених пацієнтів [3]. В опублікованих оглядах [9-12] не виявлено імплантатів з таким високим відсотком 
успішності у цій групі пацієнтів в умовах РСІ. Слід зазначити, що при обстеженні через 5 років у жодного з 
пацієнтів, які залишилися живими, не виявлено неприживлення імплантату SLActive®. Фактична виживання 

імплантатів становило безпрецедентні 100% [13, 14].

olga.zavoyko
Комментарий текста
має бути "фактичне"
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Бездоганні результати — 
навіть у хворих на діабет

При діабеті порушується загоєння ран [15,16],
що піддає ризику зубні імплантати, зокрема, якщо пацієнт 
не знає про свою хворобу. У всьому світі 1 особа з 11 
дорослих хворіє на діабет, а віком 60 років і старше 
поширеність захворювання є вдвічі вищою [17].

За останні 30 років кількість хворих на діабет в США збільшилася в 4 рази і, 
за даними Центрів з контролю і запобігання захворюванням США 
(U.S. Centers for Disease Control and Prevention), ця цифра до 2050-го може збільшитися 
до одного хворого на кожного третього дорослого [18]. Передбачається, 
що у 50% хворих на діабет 2-го типу ця хвороба не діагностована [17].

Straumann®  SLActive®
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Проспективне клінічне 
дослідження типу 

«випадок–контроль» 
(15 хворих на діабет, 
14 осіб без діабету)

РЕЗУЛЬТАТИ У ХВОРИХ 
НА ДІАБЕТ [19, 31]

100 %
показник  
успішності

Проспективне клінічне 
дослідження з дизайном 

«випадок–контроль» 
(37 пацієнтів курців і 36 некурців)

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
У КУРЦІВ [30]

виживання

Як лікарі можуть впоратися з ризиком, з огляду 
на зростаючу поширеність діабету 2-го типу, 
особливо у літніх пацієнтів?

ЗРОСТАЮЧА КІЛЬКІСТЬ КЛІНІЧНИХ ДАНИХ ПРО ВИСОКУ 
ПРОГНОЗОВАНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ SLACTIVE® 
У ХВОРИХ НА ДІАБЕТ 
Нове клінічне дослідження [19], в якому порівнювали результати застосування 
SLActive® у пацієнтів з діабетом і без діабету, продемонструвало бездоганні 
результати застосування імплантатів SLActive®:

через 2 роки показник виживання імплантатів у хворих на діабет 
становив 100%;

зміни кісткової тканини не відрізнялися від змін у здорових людей.

* ИЛ1b, ИЛ6, ФНОa, ИЛ-1бета, ИЛ-6, ФНО-альфа (прозапальні)
** З поправкою після виключення пацієнтів, які померли від раку

ВИСОКА ПРОГНОЗОВАНІСТЬ У КУРЦІВ

У нещодавному клінічному дослідженні проведено порівняння результатів 
SLActive® у пацієнтів курців і некурців та виявлено чудові результати 
застосування SLActive®:

через 6 місяців показник приживлення імплантатів Roxolid® SLActive® 
малого діаметра у курців становив 100%;

у пацієнтів курців і некурців не виявлено відмінностей у втраті 
маргінальної кісткової тканини.

Встановлення імплантатів у курців часто  
пов’язане з високими показниками 
неприживлення, ризиком післяопераційної 
інфекції і втратою маргінальної 
кісткової тканини [29].

НОВЕ ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗАЛО, ЩО ПОВЕРХНЯ 
ROXOLID SLACTIVE® СТИМУЛЮЄ РАННЮ ПРОТИЗАПАЛЬНУ 
КЛІТИННУ РЕАКЦІЮ [20]

Поверхня SLActive® стимулює ранню протизапальну клітинну реакцію порівняно з іншими (крім SLActive) 
поверхнями, що в лабораторних умовах виражається зниженням прозапальних маркерів* і підвищенням 
протизапальних** маркерів [31].

Поверхня SLActive® пов’язана з підвищеною протизапальною макрофагальною реакцією на ранній 
стадії приживлення як у здорових, так і у хворих на діабет тварин. Це може бути важливим механізмом, 

який поліпшує загоєння кісток при системних порушеннях [21].

Straumann®  SLActive®
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ФОРМУВАННЯ КІСТКОВОГО АГРЕГАТУ ДО 8 ТИЖНЯ [22]

botiss cerabone®

SLA® SLActive®

Allograft®

Гістологічний препарат кісткового агрегату 
(нова кістка і пересаджений матеріал) 
через 8 тижнів після імплантації.

ПОСИЛЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ КІСТКИ 
НАВІТЬ В УРАЖЕНИХ ДІЛЯНКАХ

Кісткові дефекти можуть значно погіршити прогнозованість 
остеоінтеграції. У нещодавному доклінічному дослідженні [22] 
було показано, що SLActive® сприяє значно інтенсивнішому 
формуванню нового кісткового агрегату протягом 
восьми тижнів порівняно зі стандартною гідрофобною 
поверхнею Straumann® SLA®.

Straumann®  SLActive®



Щоб отримати додаткову інформацію 
про переваги поверхні SLActive®, зверніться до свого 
торгового представника або 
відвідайте сайт straumann.com.ua,  slactive.straumann.com

Безпрецендентні клінічні  
результати навіть у пацієнтів з  
ускладненими випадками протезування

Straumann®   SLActive® 11
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