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Germany
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 +49 911  2 17  79 99
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www.arclaser.de

Dystrybucja w Polsce: 
BIODENT JANKOWIAK Sp.j.

Instrukcja Obsługi
ENDODONCJA

LASER, ŚWIATŁOWÓD I USTAWIENIA

Do odkażania, używamy standardowego włókna 
światłowodowego - 200 μm -zamontowanego 
wewnątrz końcówki chirurgicznej. Nie używać 
brudnego włókna światłowodowego!

UŻYWAĆ CZYSTEGO WŁÓKNA ŚWIATŁOWODOWEGO

Wybierz program ENDODONTICS

Ustawienia  Czas impulsu  cw 
  Fala ciągła
i  Moc 1.0 do 2.0W

Końcówka wymienna światłowodu 
powinna być sterylna.

Upewnij się, że wszyscy 
mają założone 
okulary ochronne.

Wskazania
• Zmniejszenie ilości za-

razków w kanale korze-
niowym oraz wewnątrz 
kanalików zębinowych

• Usunięcie warstwy 
mazistej

Wykonaj 
preparację zęba 
jak zwykle.

Zmierz 
długość kanału 
korzeniowego.

Koniec 
światłowodu nie 
może dotykać 
wierzchołka! 
Zachowaj 
odległość około 
1,5 mm od 
wierzchołka.

Dopasuj długość 
zewnętrzną 
światłowodu w 
końcówce zgodnie 
ze zmierzoną 
długością kanału.

Najpierw 
wprowadź 
światłowód.  
Następnie po 
prawidłowym 
umiejscowieniu 
światłowodu 
włącz laser.

Powoli wyciągaj 
światłowód 
z prędkością 
2 mm/sekundę  
wykonując ruch 
okrężny.

2 mm/
sekundę

POWTÓRZENIE

3-5x
co 20 sekund
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Instrukcja Obsługi
PTT - EMUNDO

Dystrybucja w Polsce: BIODENT JANKOWIAK Sp.j.

LASER, KOŃCÓWKA i USTAWIENIA
W leczeniu periodontologicznym EmunDo jest uzupeł-
nieniem normalnego skalingu i wygładzania korzeni 
zębów. Korzyścią jest efekt bakteriobójczy, więc nie 
potrzeba stosować żadnych antybiotyków. Ponadto efekt 
biostymulacyjny  lasera FOX jest zachowany

Wybierz program EmundDo

Upewnij się, że wszyscy mają założone 
okulary ochronne.

Światłowód 
bulwiasty

Światłowód 
standardowy

Zęby pacjenta 
muszą być czyste.

Otwórz zestaw 
aplikacyjny 
EmunDo®, 
wymieszaj 
i pobierz 
za pomocą 
strzykawki.

Powoli wprowadź 
mieszaninę 
EmunDo® do 
kieszonek 
dziąsłowych, 
kwadrant po 
kwadrancie, 
za pomocą tępej 
igły do nanoszenia 
- rozpoczynając 
od dna.

Naświetlanie 
prostopadle do linii 
dziąsła końcówką 
do wybielania:

Moc   0.2W 
Czas  15 do 40 s.

Brodawka, wargowo 
/ policzkowo-
podniebiennie 
- wargowo / 
policzkowo Czas 
naświetlania 3x 10 sek

Zmienić na świa-
tłowód bulwiasty 
o średnicy 300 μm.
Ustawienie lasera

Moc   0.2W 
Czas  20 s.

Naświetlać każdą 
zainfekowaną 
kieszonkę przez 
20 s, koliście.

Usunięcie tkanki 
ziarninowej:
Zmienić na światłowód 
standardowy 300 μm.

Moc    0.3W 
Czas impulsu  10 s. 
Przerwa    10ms

Naświetlać każdą 
zainfekowaną 
kieszeń przez 
25 s., koliście.
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Instrukcja Obsługi
OWRZODZENIA, AFTY

LASER, KOŃCÓWKA i USTAWIENIA
Do leczenia ULCUS lub APHTHAE można użyć 
złącze światłowodowe LL013063 i końcówkę 
terapeutyczną ( z plamką punktową).

 

Wybierz program Ulcus/Aphthae

Ustawienia  Czas impulsu  cw

i  Moc 1.0 do 3.0W

Zachowaj odległość - unikaj bezpośrednie-
go kontaktu.

Poruszaj końcówką z prędko-
ścią 6-8 mm / s w odległości 
8-10 mm

Przesuwaj wiązką po okręgu 
lub ścieżce w polu przypomi-
nającym kratkę. 1 cm2 przez 
20-30 sek

Upewnij się, że wszyscy mają 
założone okulary ochronne.

Wskazania
• ból lub otwarte zmiana 

patologiczna w jamie 
ustnej

Wskazówka

Aplikuj EmunDo na owrzo-
dzenia i stosuj zmniejszoną 
moc: od 0,3 do 0,5 W

Zachowaj odległość ok. 1 
cm

Naświetlaj 1 cm2  przez 20-
30 sek
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Dystrybucja w Polsce: 
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Instrukcja Obsługi
WYBIELANIE

LASER, KOŃCÓWKA I USTAWIENIA

Do wybielania należy używać końcówki terapeu-
tycznej ( z dużym polem) i złącza światłowodo-
wego - LL13063.

Wybierz program Bleaching

Ustawienia          Czas impulsu  30s SP 

i          Moc 1.8 do 2.6W

Nie można wybielać koron 
lub implantów.

Upewnij się, że wszyscy mają 
założone okulary ochronne.

Wskazania

• Estetyka
• Rozjaśnianie zębów

Dla uzyskania 
optymalnego 
efektu wybielania 
należy dokładnie 
oczyścić zęby 
bezpośrednio 
przed 
wybielaniem.

Zastosuj ochronę 
dziąseł zgodnie 
z odpowiednimi 
instrukcjami.

Następnie można 
nałożyć żel 
wybielający.

Naświetlać 
każdy ząb przez 
30 sekund 
z odległości 
10 mm. Proces 
wybielania można 
powtórzyć do 3 
razy. W zależności 
od pożądanego 
wyniku 
wybielania.

Po każdym cyklu 
należy nałożyć 
nowy żel.

Żel pozostawić 
na zębach przez  
5-10 minut po 
aktywacji laserem

POWTÓRZENIE

CZAS 
NAŚWIETLANIA

1-3x
maksymalnie

30 s.
Uwaga: postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika 
dołączoną do żelu JW Power Bleaching
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Dystrybucja w Polsce: 
BIODENT JANKOWIAK Sp.j.

Instrukcja Obsługi
FRENEKTOMIA

Wskazania

• Zamykanie diastemy linii 
środkowej

• Leczenie recesji dziąseł 
i poprawienie higieny 
jamy ustnej

• Estetyka

LASER, KOŃCÓWKA I USTAWIENIA

W przypadku frenektomii można zastosować 
włókno o średnicy 300 μm i rękojeść chirurgiczną 
z zakrzywioną końcówką (końcówka z tworzywa 
sztucznego lub wygięta kaniula).

UŻYJ WŁÓKNA WSTĘPNIE POCZERNIONEGO

Wybierz program Frenectomy

Ustawienia                Czas impulsu  cw 
                Fala ciągła
i                Moc 2.0 do 4.0W

Cięcie wykonujemy metodą 
kontaktową 
bezpośrednią.

Upewnij się, że wszyscy 
mają założone 
okulary ochronne.

Wstrzyknij roztwór 
do znieczulenia 
miejscowego.

Wykonaj delikatną ablację 
przyczepu wędzidełka 
i tkanki mięśniowej do 
poziomu okostnej. Cięcie 
wykonuj metodą kontaktową 
-bezpośrednią. 

Delikatnie koaguluj 
krwawienia powierzchowne 
przez okrężne omiatanie 
wiązką lasera. 

Wskazówka

• Aby wspomóc proces go-
jenia, nie należy stosować 
opatrunków periodon-
tologicznych  ani innych 
materiałów

• W razie potrzeby przepisać 
środki przeciwbólowe.

• Należy poinstruować 
pacjenta, aby unikał pale-
nia, spożywania alkoholu 
i ostrych potraw.

Bezpośrednio 
po zabiegu 4 tygodnie po zabiegu
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Instrukcja Obsługi
PRZEBARWIENIA

Wskazania

• Estetyczne, odbarwianie 
przebarwionego dziąsła, 
tworzenie dziąseł o 
jednolitej barwie. 

LASER, ŚWIATŁOWÓD I USTAWIENIA

Do PRZEBARWIEŃ ( Wybielanie Dziąsła) można 
używać światłowodu standardowego - 300 μm 
- zamontowanego w końcówce chirurgicznej 
z plastykową nasadką/zakrzywiona kaniulą

Użyj włókna wstępnie poczernionego

Wybierz program HYperpigmentation

Ustawienia                Czas impulsu  cw 
                Fala ciągła
i                Moc 2.0 do 2.5W

Leczyć TYLKO obszary PRZEBARWIONE

Przesuwać światłowód 
w kierunku wierzchołka.

Dziąsła pacjenta powinny 
być czyste.

Upewnij się, że wszyscy 
mają założone 
okulary ochronne.

Delikatnie usuń tkankę z obszaru 
przebarwionego wykonując 
ruch wymiatający w kierunku 
wierzchołka.

Wskazówka

• By przyspieszyć gojenie nie 
stosować żadnych opatrun-
ków periodontologicznych 
ani innych materiałów

• W razie konieczności prze-
pisać środki przeciwbólowe

• Należy poinstruować 
pacjenta by unikał palenia, 
alkoholu i ostrych potraw.

Od czasu do czasu  
w celu usunięcia 
resztek tkanki 
wytrzyj leczony 
obszar sterylnym 
gazikiem 
nasączonym 
1% normalnym 
roztworem soli 
(BSS)

Powtarzaj kroki 1 i 3 do momentu 
uzyskania pożądanej głębi odbarwienia 
tkanki
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Instrukcja Obsługi
ZNOSZENIE NADWRAŻLIWOŚCI

Wskazania

• Zmniejszenie lub 
eliminacja negatywnych 
reakcji szyjek zębowych 
na substancje lub bodźce

LASER, ŚWIATŁOWÓD I USTAWIENIA

Do znoszenia NADWRAŻLIWOŚCI szyjek zębowych 
używać światłowodu standardowego - 300 μm 
- zamontowanego w końcówce chirurgicznej 
z plastykową nasadką/zagięta kaniulą.

UZYWAĆ CZYSTEGO ŚWIATŁOWODU

Wybierz program Desensitization

Ustawienia                Czas impulsu  cw 
                Fala ciągła
i                Moc 1.0 do 2.0W

Stymulowana powierzchnia 
jest skanowana w całości 
światłowodem ustawionym 
pod kątem (15-20°)

Można stosować metodę 
kontaktową lub 
odległość 1 mm.

Dziąsła pacjenta powinny 
być czyste.

Upewnij się, że wszyscy mają założone okulary ochronne.

Staraj sie przy naświetlaniu 
utrzymać kąt 15-20° .

OSTRZEŻENIA

• Zbyt długie naświetla-
nie może spowodować 
zapalenie miazgi

W trybie bezkontaktowym 
zachować odległość 1 mm.

Tryb kontaktowy.
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Instrukcja Obsługi
PARODONTITIS

Wskazania

• redukcja drobnoustrojów 
w kieszonkach dziąsło-
wych

• usunięcie płytki bakte-
ryjnej

LASER, ŚWIATŁOWÓD I USTAWIENIA

Do leczenia PARODONTITIS używać światłowodu 
standardowego - 300 um  -zamontowanego 
w końcówce chirurgicznej z plastykową 
nasadką/zagiętą kaniulą

UZYWAĆ CZYSTEGO ŚWIATŁOWODU

Wybierz program PA

Ustawienia                Czas impulsu  cw 
                Fala ciągła
i                Moc 1.0 do 1.5W

W przypadku krwawiących 
kieszonek zwiększyć moc 
od 1.2 do 1.5 W

Przesuwać światłowód od dna 
kieszonki w kierunku korony 
z prędkością 6 do 8 mm/sek, 
usunąć 1-2 mm tkanki  
nabłonkowej.

Upewnij się, że wszyscy mają 
założone okulary ochronne.

Wsuń włókno 
światłowodu do 
kieszonki dziąsłowej.

Włącz laser po 
prawidłowym 
umiejscowieniu 
włókna 
światłowodu.

Przesuwaj włókno 
światłowodowe od dna 
kieszonki w kierunku 
korony z prędkością 
6 do 8 mm/sek. 
Usuń 1-2 mm tkanki 
nabłonkowej.

Usuń poluzowane 
złogi za pomocą 
kirety. Następnie, 
naświetl kieszonkę 
ponownie w celu 
koagulacji małego 
krwawienia i redukcji 
drobnoustrojów.
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Instrukcja Obsługi
PERIIMPLANTITIS

Wskazania
• Leczenie stanów zapal-

nych kieszonek wokół 
implantów

Przeciwwskazania

• Nietolerancja IfcG

LASER, KOŃCÓWKA i USTAWIENIA

Do Periimplantitis używać światłowodu 
standardowego - 300 um - zamocowanego 
w końcówce chirurgicznej z nasadką plastykową.

Wybierz program o nazwie Periimplantitis

Ustawienia             Czas impulsu 10ms 
           Czas wyłączenia impulsu 30 ms
i                           Moc 0.5W

Upewnij się, że wszyscy mają 
założone okulary ochronne.

Otwórz zestaw 
aplikacyjny 
EmunDo®, 
wymieszaj 
i pobierz 
za pomocą 
strzykawki.

Powoli wprowadź 
mieszaninę 
EmunDo® do 
kieszonek 
dziąsłowych, 
kwadrant po 
kwadrancie, za 
pomocą tępej igły 
do nanoszenia 
- rozpoczynając 
od dna.

Naświetlanie 
prostopadle do linii 
dziąsła końcówką 
do wybielania:

Moc   0.3W 
Czas  3x 10 s.

w ruchu ciągłym

Wymienić 
światłowód na 
bulwiasty.

Moc   0.5W 
Czas  20 s.

naświetlać każdą 
zainfekowaną 
kieszonkę 
przez 20 sek., 
wykonując ruch 
kolisty.

Przesuwać włókno 
światłowodu od 
dna w kierunku 
korony - z prędko-
ścią 6-8 mm/sek 
wykonując ruch 
omiatający.

Naświetlać każdą 
zainfekowaną 
kieszonkę przez 
30 sekund.
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Instrukcja Obsługi
PERIIMPLANTITIS / PARODONTITIS RECALL

Wskazania

• redukcja drobnoustrojów 
i kieszonkach dziąsłowych

• usunięcie płytki bakte-
ryjnej

LASER, KOŃCÓWKA i USTAWIENIA

Do Periimplantitis/Parodontitis Recall używać 
światłowodu standardowego - 300 um 
- zamocowanego w końcówce chirurgicznej 
z nasadką plastykową/zgiętą kaniulą.

UZYWAĆ CZYSTEGO ŚWIATŁOWODU

Wybierz program Periimplantitis/PA Recall

Ustawienia             Czas impulsu 10ms 
           Czas wyłączenia impulsu 30 ms
i                Moc 1.5 do 2.5W

Przesuwać światłowód od dna kieszonki 
w kierunku korony 
z prędkością 6 do 8 mm/sek, 
usunąć 1-2 mm tkanki 
nabłonkowej.

Upewnij się, że wszyscy mają 
założone okulary ochronne.

Wprowadź włókno 
światłowodu do 
kieszonki dziąsłowej.

Włącz laser po 
wprowadzeniu 
włókna 
światłowodu 
w prawidłowe 
położenie.

Przesuwaj włókno 
światłowodu od dna 
kieszonki dziąsłowej 
w kierunku korony 
z prędkością 6 
do 8 mm/sek. 
Usuń 1-2 mm tkanki 
nabłonkowej.

Jeżeli to konieczne 
usuń poluzowane 
złogi za pomocą 
kirety. Następnie 
kieszonka zębowa jest 
naświetlana laserem 
ponownie w celu 
koagulacji małego 
krwawienia i redukcji 
drobnoustrojów.


