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mBI2:

0 точки: Няма кървене при прокарване на пародонталната
сонда по гингивалния ръб до импланта.
1 точка: Видими са изолирани зони на кървене
2 точки: Кръвта образува постоянна червена линия по ръба.
3 точки: Силно и обилно кървене.

mBoP:

0 точки: Не настъпва кървене 30 секунди след сондиране.
1 точка: Видими са изолирани зони на минимално
кървене 30 секунди след сондиране.
2 точки: Кръвта образува постоянна червена линия по
. 30 секунди след сондиране.
ръба
3 точки: Силно и обилно кървене 30 секунди след сондиране.
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clinical trial has been initiated.
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