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פני שטח סופר הידרופיליים 



MIS exercises great care and effort in maintaining the 
superior quality of its products. All MIS products are 
guaranteed to be free from defects in material and 
workmanship. However, should a customer find any 
fault in any MIS product after using it according to 
the directions, the defective product will be replaced.



?Clear +מהם שתלי לאנס

לאנס+ Clear הינו פיתוח חדש מבית MIS. שתלי לאנס+ המוכרים והמצוינים נמכרים כעת באריזה בה הם 
שרויים בתוך תמיסת סליין איזוטונית, המבטיחה סופר-הידרופיליות של פני השטח עד מועד ההשתלה. 

הימצאות השתלים בתוך התמיסה נועדה לזרז תהליכים ביולוגיים המובילים לאוסאואינטגרציה וכן מציבה את 
ניקיון פני השטח בסטנדרט הגבוה ביותר.



מהי סופר-הידרופיליות?

הידרופיליות / הידרופוביות של חומר מוגדרת על פי מידת הזיקה של המים 
למשטח. 

כאשר זווית המגע של טיפת המים למשטח )contact angle( נמוכה מ- 90 
מעלות, החומר הינו הידרופילי. 

במצבים בהם טיפת הדם/מים מתפזרת ומרטיבה היטב את המשטח, בזוית 
מגע של 0 מעלות, המשטח מכונה סופר-הידרופילי.

כאשר זוית המגע בין טיפת המים למשטח גבוהה מ- 90 מעלות, המשטח 
מכונה הידרופובי. 

במצבים בהם טיפת הדם/מים אינה מתפזרת כלל על המשטח, הוא מכונה 
סופר הידרופובי.
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Superhydrophobic
Ө=150º-180º

Hydrophobic
Ө=90º-150º

Hydrophilic
Ө<90º

Superhydrophilic
Ө<5º in 0.5 Sec.



שתל סופר-הידרופילי, אשר נארז באריזה רטובה 
)שרוי בתמיסת סליין איזוטונית(. ניתן לראות את 
התפשטות המים ואת זוית המגע, הקרובה ל-0 
מעלות, אשר מעידה על סופר הידרופיליות של 

פני השטח.

שתל סופר-הידרופובי, אשר נארז באריזה יבשה. זוית 
המגע של טיפות המים היא בין 150-180 מעלות 

ועל כן מעידה על הידרופוביות של פני השטח. 



4.

?Clear +מהם היתרונות של לאנס

אפקט ביולוגי משמעותי – זירוז האוסאואינטגרציה

פני השטח הרטובים של לאנס+ Clear מובילים לאינטראקציה אופטימלית בין 
פני השטח של השתל לסביבה הביולוגית. תכונה זו מכונה 'אקטיביות' של פני 
השטח. פני שטח סופר-הידרופיליים אלו מעודדים היצמדות ישירה ונרחבת של 

דם וכן ספיחת חלבונים מהירה. 

]1[

]1[

הגדלת ספיחת החלבונים לפני השטח:
מחקרים מעידים על כך שפני שטח רטובים וסופר-הידרופיליים מגדילים את 
כמות החלבונים הנספחים על פני השטח פי 10 ביחס לפני שטח סטנדרטיים 

.      )Fibrinogen, Fibronectin(

ספיחת החלבונים הינה שלב ראשוני ומהותי בתהליך האוסאואינטגרציה. 
באמצעות אפקט ביולוגי זה פני השטח הסופר-הידרופיליים תורמים באופן 
מובהק לזירוז תהליך האוסאואינטגרציה, כפי שהוצג בספרות ]2,3[ ונבדק 

.MIS על פני השטח של

הגברת ספיחת תאי דם לפני השטח:
פני השטח הרטובים מגבירים באופן מובהק את ספיחת תאי הדם האדומים 

ומזרזים משמעותית את קרישת הדם     .

 •

השפעת היווצרות ננו-מבנים:
של  ספונטנית  היווצרות  ישנה  מימית  בתמיסה  השמור   בטיטניום 
ננו-מבנים של תחמוצת טיטניום )TiO2 nanostructures( על פני 

השטח של השתלים.
ננו-המבנים מוסיפים חספוס ננו-מטרי תלת-מימדי, אשר מגדיל את 
שטח הפנים. כמו כן, ננו-המבנים מסייעים בתהליך ספיחת החלבונים 
מהדם. תהליך חשוב זה הינו השלב הראשון בתהליך האוסאואינטגרציה. 

בשתלים יבשים לא נוצרים ננו-מבנים אלו )כמתואר בתמונות(.

 •

 •



פני שטח של שתל יבש ללא היווצרות ננו-מבנים. 
)צולם במיקרוסקופ אלקטרונים סורק ברזולוציה גבוהה 

)x75,000 בהגדלה )HRSEM(

100 nm

היווצרות ננו-מבנים של תחמוצת הטיטניום על 
פני השטח בשתלים רטובים. )צולם במיקרוסקופ 

 )HRSEM( אלקטרונים סורק ברזולוציה גבוהה
)x75,000 בהגדלה

100 nm



6.

Results
Contact angle of the SAE and SAE+ implants was 99.5 ± 3.6 and 0.0 ± 0.0 degrees, respectively; this demonstrated 
that the SAE+ surface maintained its pristine super-hydrophilicity over time. Under HR-SEM, the surface of the 
SAE+ implants showed an arrangement of densely packed nanostructures. The BIC of the maxillary and mandibular 
implants of the SAE and SAE+ groups were not statistically different; therefore, they were further pooled. The median 
BIC at 2 weeks of theSAE+ )fig.1( and the SAE )fig.2( groups was 6.79 % and 16.46 %, respectively; the 2.4* difference 
was highly significant )p=0.0024(. )fig. 3(

Conclusion and Clinical implications
Wet storage of the present implant surface made of titanium grade 23 in a NaCl isotonic solution was able to maintain 
its pristine super-hydrophilicity and generate a densely packed arrangement of nanostructures. This wet super-
hydrophilic surface enabled more bone apposition 2 weeks after implantation when compared to the non-hydrophilic 
standard implant surface. This study shows that this wet stored super-hydrophilic implant surface promotes early 
osseointegration.
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Fig 3.
The BIC of the Test group 
was 2.4 times higher than the 
Control group; the difference 
between the groups was highly 
significant )p=0.0024(. 



Summary of the experiment 

Materials and Methods
Bone chamber implants were prepared from Ti grade 23 to serve as test and 
control. The standard MIS surface treatment of sandblasting and acid etching 
was applied to the Control implants )SAE(; these implants were stored in air as 
standard available implants. The Test group )SAE+( was treated in a similar way 
by sandblasting and acid etching; however, they were stored in a wet saline 
environment. After wet storage, hydrophilicity of the surfaces was measured on 
disks )n=6( with a contact angle goniometer. Generation of nanostructures was 
characterized on the implants with a high resolution microscope )HR-SEM( at 
x 25k-200k. After tooth extraction of all PM4 )premolar #4( and M1)molar #1( 
and a 3 month healing period, 3-4 implants per quadrant were placed in the 
mandible and maxilla of 2 mini-pigs. They were left to heal in a submerged way 
for 2 weeks.

The BIC of each BoC was measured and their values were further determined 
for each implant. Implants were harvested, treated for undecalcified histology 
and central bucco-lingual/palatal sections were obtained and stained. The BIC 
within the BoCs were measured and compared with the Wilcoxon signed-rank 
test )α<0.05(. 

Clear +מחקר בשתלי לאנס

Wet super-hydrophilic surface promotes early 
osseointegration of Titanium grade 23 implants
Binderman I, Schifter A, Muñoz Guzon F, Szmukler-Moncler S
in preparation

Fig 1. Bone apposition into a bone chamber of 
the Test group )wet stored SAE+(

Fig 2. Bone apposition into a bone chamber of the 
Control group )air stored SAE(



סטנדרט ניקיון גבוה:

תהליך הייצור והאריזה של שתלי לאנס+ Clear הינו תהליך מבוקר 
בתנאי ניקיון קפדניים, תחת הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

האריזה הרטובה משמרת את פני השטח האקטיביים של השתל 
ומונעת ספיחת פחמנים מהסביבה אל פני השטח. תכונת הסופר-

הידרופיליות נשמרת כתוצאה ממניעת ספיחת הפחמנים.

8.

אריזת שתלי לאנס+ Clear עוצבה עבור נוחות משתמש מירבית.
האריזה נפתחת בצורה פשוטה ונוחה, תוך שקיפות ונראות מלאה של 
השתל. השתל מאוחסן בתוך האריזה במצב אופקי, להבטחת טבילת 

כל פני השטח של השתל בתוך תמיסת הסליין האיזוטונית.

השימוש בשתלי לאנס+ Clear זהה לשימוש בשתלי לאנס+ ואינו דורש 
כל הצטיידות או למידה של המערכת החדשה:

- פרוצדורת השתלה זהה
- ערכה כירורגית קיימת 

- טווח זהה של מידות השתלים

 •

 •

פתרון מתוחכם, שימוש פשוט:



תמיסת סליין איזוטונית, השומרת 
על תכונת הסופר-הידרופיליות 

של פני השטח

אחסון האריזה במצב אופקי, 
מבטיח טבילה של כל פני השטח 
של השתל בתוך תמיסת הסליין 

האיזוטונית.
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The MIS Quality System complies with the following 
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Quality Management System for Medical Devices, 
and Medical Device Directive 93/42/EEC. 
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