The universe at your fingertips.
TouchWhite® lézeres fogfehérítés

A tökéletes fehér mosoly most gyorsabban és biztonságosabban
elérhető, mint valaha

Kizárólagosan
rendelhető:
info@fotonadental.hu
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Akár 10-szer rövidebb kezelési idő
Végleges, természetes kinézetű eredmények egyetlen kezelést követően
Biztonságosabb – nincs felesleges hőtermelés
Kiemelkedő betegelégedettség és önbizalom
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Előtte (A3 VITA fogszínkulcs szerint)

A fogak fehérítő géles kezelése.

Közvetlenül utána (A1 VITA fogszínkulcs
szerint)

Mi a TouchWhite®?
Fogfehérítés?

gyengén abszorbeálódik a gélben, és az
átbocsátott fény közvetlenül melegíti az
egész fogat. Ez az oka annak, hogy az
Er:YAG lézerteljesítményét a TouchWhite®
technika hatékonyabban használja ki,
és a gél magasabb hőmérsékletűre
melegíthető anélkül, hogy a fog vagy a
fogbél biztonsága veszélybe kerülne.
Következésképpen
a
TouchWhite®
eljárás a fog minimális nemkívánatos
hőterhelése mellett elvégezhető, és a fog
fehéredési sebessége biztonságosan az
5-10-szeresére növelhető (2. ábra).

találhatók. Válassza ki a kezelést, és a
lézer automatikusan beállítja az optimális
kiinduló paramétereket.

A
TouchWhite®
a
leggyorsabb,
legkíméletesebb és minimálisan invazív
lézeres fogfehérítő kezelés, amely az
Er:YAG lézerhullámhossz egyedülálló
lézer-szövet kölcsönhatását használja ki.

Hogyan működik a
TouchWhite®?
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Fehérítő
gélekben
való
magas
abszorpciójának
köszönhetően
az
Er:YAG lézernyaláb teljesen elnyelődik a
gélben, és nem hatol a kemény szövetbe
vagy a fogbélbe, mint más lézeres
fogfehérítő eljárások esetén (1. ábra).
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1. ábra: A TouchWhite fehérítéssel csak a gél
melegszik (a), míg a standard lézeres fehérítés az
egész fogat melegíti (b).
®

Miért lényeges a
hullámhossz?
Mivel az Er:YAG hullámhossz teljesen
elnyelődik a gélben, az alatta lévő fogat
nem melegíti közvetlenül.
A dióda
hullámhossza
azonban
viszonylag

Lézer nélkül
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A Fotona szabadalmaztatás alatt lévő
TouchWhite® fogfehérítő eljárása azt a
tényt használja ki, hogy az Er:YAG lézer
hullámhosszának abszorpciója vízben
maximális, ami pedig a vízbázisú fehérítő
gélek fő alkotóeleme. Ez kiküszöböli
a további abszorbeáló részecskék
jelenlétét a fehérítő gélekben.
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2. ábra: A TouchWhite® fogfehérítés lényegesen
lerövidíti a fehérítési időt.

Miért tökéletes
a LightWalker
a TouchWhite®
kezelésekhez?
Az Er:YAG hullámhossz abszorpciós
jellemzői miatt a TouchWhite® technika,
amely csak a LightWalker® technológiával érhető el, lehetővé teszi a fogorvosok
számára, hogy pácienseiket gyorsabban
és biztonságosabban kezelhessék, ill.
nagyszerű, természetes hatású eredményeket érjenek el egyetlen kezelést
követően.

A TouchWhite®
egyedülálló előnyei
Önnek és
pácienseinek
A TouchWhite® a leghatékonyabb és
legkevésbé invazív lézeres fogfehérítési
módszer. Összehasonlítva a diódás és
Nd:YAG fehérítéssel a TouchWhite®
Er:YAG
fehérítési
módszere
kényelmesebbnek bizonyult a páciensek
számára, azonos vagy jobb fehérítési
hatékonyság mellett. Továbbá, mivel
a fehérítőanyag kevesebb időt tölt a
fogon, növekszik a páciens kényelme és
biztonsága.

TouchWhite® - 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, több fogászati kezelést
ismertetve.

Emellett a LightWalker élvonalbeli
kényelmi és ergonómiai funkciókkal
is rendelkezik. Könnyen használható
érintőképernyőjén az előprogramozott
fogfehérítő kezelések egyszerű menüben

Ha szeretne többet megtudni a TouchWhite® 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.

Dr. Jovanović anyagából
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