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Концепція лікування, розроблена проф. Філіппо Граціані та док. 
Стефано Дженней, Пізанський університет, Італія.


Проф. Філіппо Граціані – професор парадонтології в Пізанському 
університеті (Італія), почесний викладач університету Гонконга та 
гостьовий викладач пародонтології в Лондонському коледжі при 
університеті (Великобританія).


Док. Стефано Дженней – науковий співробітник Пізанського 
університету (Італія).





Проф. Філіппо Граціані Док. Стефано Дженней
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Straumann® Emdogain® FL стимулює ефективну 
регенерацію тканин пародонта за принципом 
біомімікрії. Emdogain® FL містить деривати 
емалевих матриць — активні природні матричні 
протеїни, які беруть участь у формуванні зуба. 
При застосуванні на очищену поверхню кореня 
зуба, унікальна протеїнова сполука, що входить 
до складу Emdogain® FL здатна впливати на 
регенерацію усіх тканин пародонта, таких як 
цемент, пародонтальну зв'язку, альвеолярну 
кістку та ясна.


Про Straumann® Emdogain® FL

БІЛЬШ ДІЄВИЙ БІЛЬШ ДІЄВИЙ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНИЙ
Усуває більше кишень. Сприяє досягненню результатів 

без хірургічного втручання та 
підняття клапотя.


Сприяє більш м’якому та 
комфортному проведенню 

процедур
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Сучасні концепції пародонтальної терапії 
включають три фази лікування. Після 
підтвердження діагнозу пародонтозу, 
пародонтальна терапія розпочинається зі 
зміни поведінки пацієнта, дотримання 
правил гігієни ротової порожнини та відмови 
від куріння. Згодом проводиться нехірургічне 
під’ясенне втручання (скейлінг та 
згладжування кореня зуба) для видалення 
хвороботворних бактерій, нальоту та 
біоплівки (фаза І). Повторний огляд після 
першого етапу боротьби зі збудниками 
захворювання допоможе прийняти рішення 
щодо потреби у повторному курсі або 
продовженні лікування у формі хірургічного 
втручання (фаза ІІ) або підтримуючій терапії 
(фаза ІІІ). 


Застосування препарату Straumann® 
Emdogain® FL складається з 5 етапів, його 
можна легко інтегрувати в первинну фазу 
процесу лікування кишень, розміром від 5 
мм.  


Важливо, щоб пацієнти із діагнозом 
пародонтоз були проінформовані про 
дотримання ретельних правил гігієни ротової 
порожнини, відмову від куріння та, якщо це 
можливо, ведення здорового способу життя.


ПАРОДОНТАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ

діагноз

Процес роботи з 
Emdogain® FL

Концепція 
пародонтального 

лікування 

Фаза I
(консервативна,      

нехірургічна)
1. Механічна чистка кореня


(кюретаж та скейлінг)


2. PrefGel® (2 хв)

3. Промивання

4. Гемостаз

5. Emdogain ® FL        
Реабілітація (спостереження)

Фаза IІ
(хірургічна)

Фаза IІІ
(підтримуюча 

терапія)
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Регенеративна терапія як 
найлегший та найзручніший 
спосіб лікування.

STRAUMANN® EMDOGAIN® FL РОБИТЬ ПАРОДОНТАЛЬНУ 
ТЕРАПІЮ ПЕРВИННОЇ ФАЗИ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНОЮ¹

Зменшення середньої 
глибини кишені¹

3.22 mm -32 %

Потреба у подальшому 
лікуванні, включно з 

хірургічним втручанням¹

1 На основі результатів застосування Emdogain® FL, в порівнянні з рекомендаціями, опублікованими в: Ґраціані 
Ф., Дженней С., Петріні М., Беттіні Л., Тоннеті М. Деривати емалевих матриць  стабілізують згортання крові та 
покращують процес клінічного загоєння в глибоких кишенях після проведення безклаптевої пародонтальної 
терапії: Рандомне клінічне дослідження. Журнал клінічної пародонтології. Лютий 2019; 46(2):231-240.


2 Для кишень глибших ніж > 6 мм. 


Переваги Emdogain® FL, як складової 
нехірургічної терапії

Застосування Emdogain® FL у не- 
хірургічній пародонтальній тера- 
пії первинної фази допомагає:


• зменшити глибину пародонталь- 
них кишень


• досягти кращої остеінтеграції


• до 32 % скоротити потребу у 
подальшому лікуванні, включно з 
хірургічним втручанням
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Клінічне застосування Straumann® 
Emdogain® FL як складова 
пародонтальної терапії первинної фази.
Цей кейс ілюструє клінічну процедуру, застосовану Граціані та його колегами.

Журнал клінічної пародонтології, 2019.


Первинний стан, діагноз

1. Механічна чистка кореня (кюретаж та скейлінг)

2. PrefGel® 

3. Промивання та усунення PrefGel®

Діагностика тканин пародонту та рентгенівське 
обстеження виявили пародонтальну кишеню/ внутрі- 
шньокістковий дефект між верхніми центральними 
різцями вздовж зубної дуги зуба 11 (показало 7 мм 
глибину при зондуванні та кровоточивість).

За допомогою механічного очищення  поверхні 
кореня було усунено наліт та біоплівку. При цьому 
використовувались ультразвукові пародонтальні 
скейлери (ліворуч) та кюрети (праворуч).  Для 
досягнення кращих результатів  очищення глибоких 
кишень рекомендовано використовувати мікро-міні 
кюрети. А для покращення видимості при цьому слід 
застосовувати збільшувальні прилади (наприклад 
лупу).

Після зняття біоплівки було нанесено PrefGel з 
харектерним вдавлюванням  задля виведення крові з 
кишені. PrefGel® залишали на 2 хвилини.


Залишки PrefGel® забрали шляхом промивання 
водою та фізіологічним розчином. Використання 
потоку води із ультразвукового скейлера протягом 
кількох секунд полегшує усунення PrefGel® із 
внутрішньої частини кишені.
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4. Гемостаз/Контроль кровоточивості

5. Нанесення Emdogain® FL 

8. Реабілітація (спостереження)

6. Рекомендації по догляду після лікування

7. Повторний огляд

Для запобігання вимивання Emdogain® FL з кишені,  
зменшення кровоточивості та досягнення гемостазу в 
кишеню розмістили нитку та залишили приблизно на 
1 хвилину (згідно розробленого протоколу Граціані та 
інших), до моменту досягнення задовільно низького 
рівня кровоточивості.

Після досягнення бажаного гемостазу було нанесено 
Emdogain® FL. Нанесення відбувалось з дна кишені 
глибиною > 5 мм і до моменту, поки матеріал не 
виступить за межі кишені

Через 3 місяці після лікування пародонтальне зонду- 
вання показало кейс з глибиною зондування 3 мм. 


Рекомендовано обмежити чищення в області проведення процедури. Слід контролювати 
над’ясеневе чищення та полірування, а також очищення міжзубних проміжків.


Пацієнтам рекомендовано планово проходити огляд у пародонтолага після завершення 
лікування. А зондування можна проводити не раніше, як через2-3 місяці після фази загоєння.




Не хірургічне лікування із 
застосуванням  Emdogain® 
як складова пародонтальної 
терапії первинної фази.

•  ефективне та дієве

•  більш комфортне для пацієнта

•  зменшена потреба у подальшому лікуванні, 
включно з хірургічним втручанням
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Міжнародна штаб-квартира

Institut Straumann AG

вул. Петера Мерена, 12

CH-4002, м. Базель, Швейцарія 

Телефон +41 (0)61 965 11 11

Факс       +41 (0)61 965 11 01

www.straumann.com
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Straumann® та/або інші торгові марки та логотипи Straumann®, згадані тут
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Більше інформації на сторінці:

www.straumann.com/emdogain-fl



