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Instrukcja Obsługi EmunDo

Dental

810
nm

SYNONIM NOWOCZESNEJ TERAPII PTT
EFEKT BAKTERIOBÓJCZY BEZ ANTYBIOTYKÓW

Jedno opakowanie
EmunDo zawiera

strzykawka plastikowa, kaniula punkcyjna, kaniula
aplikacyjna, fiolka RW, fiolka PG, zakrzywiona
końcówka z tworzywa sztucznego

Proporcje mieszania

1 ml wody demineralizowanej RW + 1 mg
zielonego infracyaninu PG

Aplikacja EmunDo

nakładać EmunDo® na pełne kwadranty lub
w obszarach co najmniej 3-4 zębów

Potrzebne końcówki

HS11020 Końcówka terapeutyczna z dużą
plamką
HS11033 + LL13046 nasadka bulwowa
HS11033 + LL13047 nasadka standardowa

Trwałość

2 lata - w przypadku przechowywania w suchym
miejscu, i zabezpieczeniem przed obciążeniami
mechanicznymi Po otwarciu zużyć w ciągu 6 godzin.

EmunDo® jest dopuszczone do stosowania wyłącznie z laserem FOX 810 nm
(wyprodukowanym i rozpowszechnianym przez A.R.C. Laser).
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Usuń nasadkę z fiolek.
Wprowadź kaniulę punkcyjną do fiolki (RW)
i pobierz tylko 1 ml wody do płukania.
Nie używaj pełnej zawartości.

MIX &
SHAKE
WELL

APPLY
DIRECT

Wprowadź 1 ml RW do proszku PG
i dokładnie wymieszaj.
Otrzymana ciecz musi być zupełną zawiesiną.
Użyj plastikowej strzykawki z kaniulą punkcyjną,
aby pobrać mieszaninę.

Teraz EmunDo® jest gotowe do zastosowania na
wskazany kwadrant.
1. Odessać ślinę
2. Zaaplikować EmunDo na kwadrant (oddzielnie
policzkowo / językowo) lub grupowo po 3-4 zęby.
Używać plastikowej strzykawki z kaniula aplikacyjną
z tępym końcem
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1) Naświetlanie dziąseł poprzecznie
od strony policzkowej i językowej

2) Aktywacja światłowodem
bulwiastym
od strony policzkowej i językowej

use

Power Setting FOX

500
mw

3) Deepitalizacja
od strony policzkowej i językowej

use

Power Setting FOX

200
mw

use

200
mw

Power Setting FOX

Zęby przednie każdy krok przez 5s

360°

Zęby przedtrzonowe każdy krok przez 10s
lingual

buccal

Zęby trzonowe każdy krok przez 10s

Wymagana końcówka
Zachowaj odległość 15 mm i
naświetlaj przez dziąsło.
Naświetlać punkt po punkcie

810
nm

Laser FOX
i rekomendowane akcesoria dla
śróddziąsłowej terapii fototermicznej (PTT)
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HS11020 +
LL13063

Naświetlać należy wszystkie zacienione obszary wewnątrz kieszonek.
Wykonywać ruch ciągły: okrężny
w kierunku dokorzeniowym

Usuń tkankę zmienioną zapalnie
i biofilm.

„bulb“
LL13046

„bare“
LL13047

HS11033

Koncept EmunDo®
Kiedy?

przed

Dzień 1
Leczenie początkowe

Dzień 4-7
Leczenie drugie

Dzień 14-16
Leczenie trzecie

Kto?

Zabieg

Dentysta

Diagnoza choroby przyzębia

Higienistka dentystyczna

Płukanie za pomocą Chlorhexamed CHX 2% - redukcja bakterii

Higienistka dentystyczna

Test aMMP-8

Higienistka dentystyczna

Profesjonalne czyszczenie zębów

Dentysta

Instrukcje dotyczące higieny jamy ustnej

Higienistka dentystyczna

Płukanie za pomocą Chlorhexamed CHX 2% - redukcja bakterii

Higienistka dentystyczna

Odsysanie śliny / delikatne osuszenie powierzchni kieszonek dziąsłowych sterylnymi wacikami

Higienistka dentystyczna

Nakładanie barwnika EmunDo®

Higienistka dentystyczna

Śróddziąsłowa aktywacja (HS11020 - czarna końcówka)

Higienistka dentystyczna/Dentysta

Aktywacja światłowodem z główką bulwiastą (LL13046 - nasadka bulwiasta /LL13041 - światłowód bulwiasty)

Higienistka dentystyczna/Dentysta

Deepitalizacja (LL13047 - nasadka światłowodu standardowego/LL 13001 - światłowód standardowy

Higienistka dentystyczna/Dentysta

Głęboki skaling, Wygładzanie korzeni za pomocą kirety

Higienistka dentystyczna

Płukanie za pomocą Chlorhexamed CHX 2% - redukcja bakterii

Higienistka dentystyczna/Dentysta

Zabieg EmunDo® obejmujacy całą jamę ustną + usuwanie pozostałych złogów

Dentysta

Kontrola krwawienia

Higienistka dentystyczna/Dentysta

W razie konieczności uzupełniająca terapia EmunDo® (np. krwawienie, stan zapalny pozostałych kieszonek)

FAZA
POCZĄTKOWA

FAZA
EMUNDO

Kontrola stanu przyzębia
Dzień 44-48

Dentysta
Ustalenie planu wizyt kontrolnych

Dzień 140-150
Powtórzenie
co 3 miesiące

info@arclaser.com

Kontrola krwawienia
Higienistka dentystyczna/Dentysta

WYCOFANIE
W razie konieczności uzupełniająca terapia EmunDo® (np. krwawienie, stan zapalny pozostałych kieszonek)
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akcesoria
FOX ma długość fali 810 nm i stanowi
bezpośrednie zagrożenie dla wzroku!

A.R.C. Laser certifies that the product complies to 21 CFR 1040.10 and 1040.11 EN 13485/ 2003 - 93/42 EWG

• okulary ochronne
Najbardziej odpowiednie okulary mają oznaczenie: AS01009

• Końcówka terapeutyczna, duża plamka
(leczenie krok 1)

standardowe akcesoria: HS11020 + LL13063
rozmiar plamki 5 x 15 mm przy odległości 15 mm

• nasadka bulwiasta (leczenie krok 2)
akcesoria standard: HS11018 + LL13041 + ZU01027
akcesoria expert: HS11033 + LL13046

„bulb“
LL13046

• nasadka standardowa (leczenie krok 3)
akcesoria standard: HS11018 + LL13001 + ZU01027
akcesoria expert: HS11033 + LL13047

„bare“
LL13047

Your local distributor:
A.R.C. Laser GmbH
Bessemerstraße 14
D-90411 Nürnberg
Germany
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 +49 (0) 911 217 79 -0
 +49 (0) 911 217 79 99
info@arclaser.de
www.arclaser.de
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