The universe at your fingertips.
TwinLight ® Parodontális kezelés
Szeretné praxisát kibővíteni parodontális kezelésekkel?

Nem szükséges a pácienseket további specialistákhoz küldeni
Szike és öltések nélküli beavatkozás
Tű nélkül is magas sikerességi arány az eljárások ismétlésének szükségessége nélkül
Minimális fájdalomérzettel járó, vagy teljesen fájdalommentes eljárás

Kizárólagosan
rendelhető:
info@fotonadental.hu

www.fotonadental.hu
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1. lépés: Az Nd:YAG eltávolítja
a beteg epithélréteget.

Mi a TwinLight®
Parodontális kezelés
(TPT)?
A TPT egy minimálisan invazív terápia
parodontális betegségekre, amely a két
legjobb fogászati lézerhullámhosszat:
az Er:YAG és Nd:YAG lézereket
kombinálja a kezelési sikerességi
arány jelentős megnöveléséhez és a
gyógyulási idő lerövidítéséhez.

Hogyan működik a TPT?
A TwinLight® megközelítés lehetővé
teszi
a
hullámhossz-optimalizált
parodontális kezeléseket, amelyek
megteremtik az optimális feltételeket a
parodontális szövetek gyógyulásához.
És mi több, a TPT megakadályozza a
fertőzést, és csökkenti a mélyebben
lévő fertőzéseket a parodontális
tasakokban.
Az eljárás három egyszerű lépésben
történik:
1.
lépés:
Az
Nd:YAG
lézer
eltávolítja a parodontális tasak
beteg epithélbevonatát, és javítja a
gyökérfelület hozzáférhetőségét.
2. lépés: Az Er:YAG lézer alaposan
eltávolítja a mikrobiális biofilmet és a
fogkövet a gyökérfelületről.
3. lépés: Az Nd:YAG lézer koaguláció
előidézésére és stabil fibrinréteg
kialakítására szolgál.

Optimalizálva a
fogászat két legjobb
lézerhullámhosszát
Egy kezelés során mind az Er:YAG és
Nd:YAG lézerhullámhossz használata

2. lépés: Er:YAG eltávolítja
a fogkövet a foggyökér
felületéről.

optimálisan használja ki az egyes
hullámhosszakra jellemző lézer-szövet
kölcsönhatások
jellegzetességeit.
Például, az Nd:YAG lézer energiája
kiválóan alkalmas a koagulációra és
a mélyfertőtlenítésre, miközben az
Er:YAG kiemelkedő hatékonysággal
távolítja el a fertőzött felületi szöveteket
és a fogkövet a gyökérfelületről.
Kombinációban
nagymértékben
javítják
a
lézeres
kezelések
eredményét, garantálva a maximális
biztonságot és hatékonyságot.

Miért tökéletes a
LightWalker a TPT
kezelésekhez?
A LightWalker a két legjobb fogászati
hullámhosszat (Er:YAG és Nd:YAG),
egy rendszerben kombinálja. Ezáltal a
kezelőorvosok számára lehetővé válik
az Er:YAG és Nd:YAG lézerek közötti
gyors és kényelmes átváltás a TPT
kezelés végzése közben.
A TPT kezeléses megközelítés, amely
csak a LightWalker® technológiával
érhető el, biztosítja az általános
fogorvosoknak, hogy kellő biztonsággal
kezeljék közepes-súlyos parodontális
betegségben szenvedő pácienseiket
lézerrel, szike és öltések nélkül. Még
sosem ment ilyen egyszerűen, mint a
LightWalkerrel. Könnyen használható
érintőképernyőjén az előprogramozott
parodontális kezelések menüben
találhatók. Válassza ki a kezelést,
és a lézer automatikusan beállítja az
optimális kiinduló paramétereket.

A TPT kezelés kivételes
előnyei az Ön és
páciensei számára

3. lépés: Az Nd:YAG
lézer koagulál, és stabil
fibrinréteget képez.

A TPT eljárást bármely fogorvos
könnyen
elvégezheti;
más
hagyományos eljárásokhoz viszonyítva
páratlan
sikerességi
aránnyal
rendelkezik. A könnyen követhető
protokollok és a gombnyomásra
aktiválódó, előprogramozott kezelési
beállítások mellett a kezelőorvosok
magabiztosan, nagy arányú sikerrel
kezelhetik a korábban specialistához
továbbirányított pácienseiket.
A TPT a parodontális betegségek
leginkább páciensbarát kezelése. Az
eljárás gyors, minimálisan invazív, szike
és öltések nélkül, minimális vérzéssel.

TPT - az első lépések
A LightWalker képzési programját
a Laser and Health Academy
oktatóközponttal együttműködésben
dolgoztuk ki. Egy intenzív két napos
workshop keretében a résztvevők
átismétlik a lézerfizika alapjait, és
mélyebb betekintést nyernek a lézer
és a szövetek kölcsönhatásának
megértésébe. A résztvevők aktív
részvétel melletti foglalkozásokon,
fogászati lézerspecialisták irányításával
nyerhetnek betekintést az Er:YAG
és Nd:YAG lézerfények különböző
szövetekre gyakorolt hatásaira. A
prezentációkat és a vitafórumokat
a Laser and Health Academy
oktatóközpont előadói tartják, ill.
vezetik le, fogászati kezeléseket
mutatva be, köztük a TPT módszert
is ismertetve. A workshopok ideális
lehetőséget biztosítanak a fogorvosok
számára világszerte a nyugodt
légkörben történő eszme-, tapasztalatés szakismeret-cserére.

Ha szeretne többet megtudni a TPT módszerről és a LightWalker berendezés lehetséges alkalmazási
módjairól az Ön praxisában, vegye fel a kapcsolatot a Fotona munkatársaival az info@fotonadental.hu
e-mail címen még ma.

