Soluția pentru afecțiunile țesuturilor moi ce
stau în calea tratamentului dvs.

Tratați pacienții cu încredere, având
pregătire de specialitate!

Rezolvați problemele legate de țesuturile moi cu laserul EPIC X direct în cabinetul dvs, fără sângerare, disconfort
post-operativ și alte efecte secundare negative specifice bisturiului, electrocauterului sau a altor lasere diodă mai
puțin eficiente.

BIOLASE este lider mondial în educația medicilor pentru utilizarea
laserelor, prin colaborarea sa cu WCLI (World Clinical Laser Institute).
Având mai mult de 14000 membrii din toată lumea, WCLI este cea mai
mare organizație de instruire a medicilor în utilizarea laserelor dentare.

Gingivectomie în hiperplazie

Pachetul de ortodonție EPIC cuprinde un curs online de instruire
Inscriere online pe www.laser-stomatologic.ro la sectiunea CLUB.

Gingivectomia realizată cu EPIC X este ideală pentru
pacienții cu inflamație gingivală cronică și respirație urât
mirositoare. În acest fel, pacientul poate să igienizeze
foarte bine toate suprafețele dentare, inclusiv cele aflate
între bracket și gingie.
Îmbunătățiți poziționarea brackeților
În cazul în care dinții sunt incomplet erupți sau
acoperiți în totalitate de gingie, cu ajutorul laserului
EPIC X puteți expune suprafața dentară pe care
doriți să colați bracketul, evitând astfel întârzierile în
planul de tratament. În acest fel, economisiți timpul
dvs și al pacienților.

Rezultate mai bune în ortodonție
și pacienți fericiți!

Cursul include:
Fizica laserelor, metode de tratament cu laserul susținute
prin dovezi științifice
Cazuri clinice și succesiunea de programări necesare pentru un
tratament ortodontic asistat de laser
 Identificarea obiectivelor ce pot fi obținute în funcție de
timpul alocat tratamentului
Configurarea unui plan de tratament bazat pe nevoile cazului clinic

Procedurile ce vă pot ușura tratamentul, cu ajutorul
EPIC X:
Gingivectomie
Gingivoplastie și reconturare gingivală
Expunerea dinților incluși sau semiincluși
Hemostază
Decapușonare
Alungire coronară
Tratamentul aftelor bucale și a herpesului labial
Îndepărtarea țesutului fibrozat
Frenectomie și frenoplastie

Perfecționați-vă rezultatele în ortodonție!

BIOLASE Romania
Str. Corneliu Coposu Nr.7, Bl. 104, Sc. 2, Ap. 50 *Bucuresti Sector 3
+40722.307.286 | +40726.107.300

• contact@laser-stomatologic.ro • laser-stomatologic.ro
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Oferiți-le pacienților un tratament complet!

Flexibilitate în utilizare

Creșterea productivității

Îmbunătățiți satisfacția pacientului

Deveniți mai eficienți

Sporiți confortul pacientului

Mai multă precizie

Nu lăsați gingiile hiperplazice sau coroanele clinice
asimetrice să vă strice ziua în care decolați aparatul dentar!
Cea mai frumoasă parte în a deține un laser EPIC X este că
îi puteți oferi pacientului dvs un zâmbet minunat prin
reconturarea gingivală.

Laserele BIOLASE reușesc să fie eficiente
folosind o putere mică și cu o degajare
minimă de caldură, scăzând timpul de
tratament. Lungimea de lucru de 940nm a
fost creată exclusiv pentru aplicații în
stomatologie, fiind foarte bine absorbită de
hemoglobină și oxihemoglobină. Deși toate
laserele de tip diodă taie cu usurință
țesuturile folosind căldură, multe dintre ele o
fac crescând temperatura locală foarte mult,
cauzând pacientului disconfort.

ComfortPulse vă permite să reduceți
semnificativ timpul de acțiune al laserului
și totodată scade și temperatura locală, ce
ar putea cauza durere. Această
combinație unică a parametrilor laserului
va permite să realizați majoritatea
procedurilor chirurgicale pe țesuturi moi
doar cu anestezic topic.

Având o selecție mare
de tipsuri cu lungimi și
diametre diferite, la care se adaugă
tipsurile pre-inițializate patentate,
puteți alege tipsul cel mai potrivit
pentru cazul clinic pe care îl tratați.
Toate tipsurile pot fi curbate pentru a
avea un acces mai bun, adaptânduse pentru fiecare situație clinică.

Prin restaurarea simetriei gingivale și a dimensiunii
coroanelor clinice, satisfacția pacienților va crește
considerabil. De asemenea, și medicii cu care colaborați
dvs vor fi foarte mulțumiți: un pacient fericit înseamnă un
medic fericit!
Îmbunătățiți-vă serviciile
- Tratați leziunile mucozale cauzate de aparatul dentar
rapid și eficient pentru a spori confortul pacientului.
- Prezentați opțiunea de albire dentară laser, pentru a
îmbunătăți estetica zâmbetului, chiar la dvs în cabinet.
- Gingivoplastia în jurul dinților ce necesită restaurări
coronare va crește calitatea serviciilor dvs.

„De la cele mai simple proceduri până la cele mai
complexe, cu ajutorul laserului diodă BIOLASE reușesc
să tratez toate afecțiunile țesuturilor moi întâlnite în
timpul tratamentului ortodontic.”
– Dr. Bob Waugh, Athens, Georgia

Procedură:
Expunerea chirurgicală
a dinților incluși

Imagini clinice

Soluția EPIC X
Se realizează în cabinetul dvs
Minim invaziv
Acces și vizibilitate foarte bune
Disconfort minim post-operator
Minim invaziv
Distrucție minimă a țesuturilor adiacente
Tratament rapid
Disconfort minim post-operator

Frenectomie

Se realizează în cabinetul dvs
Necesită doar anestezie topică
Fără suturi
Disconfort minim post-operator

Albire
(doar cu EPIC)
Ameliorarea durerii
articulare (articulație
temporo-mandibulară)
(doar cu EPIC)

Versatilitate de neegalat
Cel mai bun control în toate situațiile clinice și
pentru toate tipurile de țesuturi

Oferiți pacienților un confort sporit
Piesa dedicată pentru terapia durerii se potrivește
pentru orice situație clinică

Albire dentară
Durează doar 20 de minute pentru albirea
ambelor arcade

SAFE

Convenabil pentru pacient

to Use
Around
Metal

Ameliorarea imediată a durerii

Se realizează în cabinetul dvs
Tratament rapid

Se realizează în cabinetul dvs

All of these EPIC diode laser surgical solutions can be provided even more effectively with the all-tissue YSGG WaterLase iPlus 2.0 (except for whitening and temporary pain relief).
The CDT code reimbursement fee described above is not a guarantee of payment, these are estimated figures and may vary by state and/or insurance provider. Furthermore, it is the individual
and sole responsibility of each health care provider to understand and comply with all state board regulations and any other state or national rules, regulations, or guidelines that govern or may
restrict in any way the use of a laser by the clinician who provides care.
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Laserul poate fi folosit la o putere maximă de 10W în modul wireless
Bateriile disponibile pot fi folosite o zi intreagă, fără să fie
necesară alimentarea la o sursă de tensiune

Ameliorarea imediată a durerii

Reconturare gingivală,
îndepărtarea gingiei
hiperplazice, decapușonare

Afte bucale și
leziuni herpetice

Putere și portabilitate

Puternic, accesibil, mai mult decât portabil

Echilibrat și ergonomic

Laserul este inclus într-o piesă de mână - nu mai

Butonul de acționare a laserului este circumferențial și
poate fi declanșat la o presiune mică, din orice poziție - fie că
se lucrează în zona anterioară, fie în cea posterioară

există pedală, cabluri sau alte accesorii externe
Putere de maximum 5W în modul de funcționare
cu pulsuri, sau 3W în modul continuu

Putere ce durează
Bateria asigură puterea necesară unei ședințe mai
îndelungate, cum ar fi îndepărtarea gingiei hiperplazice sau
a mai multor ședinte mai scurte, cum ar fi tratamentul
aftelor bucale sau a herpesului labial

Setări predefinite pentru 10 dintre cele mai folosite
proceduri clinice, la care se adaugă încă 2 poziții
disponibile - toate se pot personaliza
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