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Oczaruj swoich pacjentów. Szybciej.
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Laser w wyboru

Kliniczna wszechstronność, która spełni 
wszystkie potrzeby Twoich pacjentów

•	 Zadowolenie	pacjenta	– szybkość	
leczenia	i	powrót	do	zdrowia

•	 Wyjątkowa	jakość	i	rentowność	
inwestycji

•	 Kliniczna	wszechstronność	
– kompleksowa	opieka	nad	
pacjentem

•	 Urządzenie	przenośne	
– łatwość transportu

•	 Prosta	obsługa

•	 Tryb	ComfortPulse	–	gwarancja	
najwyższego	komfortu	pacjenta

Wstępnie	inicjowane	i	nieinicjowane	
końcówki	jednorazowe	

Konturowa	końcówka	do	wybielania

Końcówka		do	terapii	bólu

Wyłącznie od BIOLASE 
Rozpoczęcie leczenia, szybciej 
Wybór	pomiędzy	standardowymi	końcówkami	
do	laserów	diodowych,	a	ekskluzywnymi	
końcówkami	wstępnie	inicjowanymi	w	celu	
rozpoczęcia	terapii	laserowej	szybciej	niż	
kiedykolwiek	wcześniej.

Filmowy uśmiech, szybciej 
EPIC	X	umożliwia	najszybszą	procedurę	
wybielania	z	radykalną	zmianą	odcienia	
po	20 minutach	spędzonych	na	fotelu	
dentystycznym.

Wyłącznie od BIOLASE 
Uśmierzanie bólu, szybciej 
EPIC	X	został	dopuszczony	do	czasowego	
uśmierzania	niewielkiego	bólu,	w	tym	bólu	
związanego	z	dysfunkcją	stawu	skroniowo-
żuchwowego	oraz	innych	rodzajów	bólu	
w obrębie	twarzoczaszki.

Redukcja uśmiechu dziąsłowego
EPIC X gwarantuje pacjentom szczery 
uśmiech dzięki bezkrwawemu zabiegowi 

estetycznej gingiwektomii.

Staw skroniowo-żuchwowy 
i uśmierzanie bólu 

EPIC X pozwala uwolnić pacjentów 
od  bólu  pochodzącego ze stawu 
skroniowo-żuchwowego i nie tylko

Wybielanie zębów
EPIC X oferuje całkowite wybielanie 

przeprowadzane w gabinecie dentystycznym 
wciągu nie więcej niż 45 minut wliczając 
przygotowanie pacjenta i sprzętu!
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•  Delight your patients – faster 
treatment and healing

•  Exceptional value and ROI

•  Clinical versatility for complete 
patient care

•  Portable for easy transport

•  Easy to use

•  

Get to Treatment, Faster  
Choose from standard diode laser tips or 
our exclusive pre-initiated tips to begin laser 
therapy faster than ever.

Create Bright Smiles, Faster
EPIC X o�ers the fastest in-o�ce whitening 
procedure available, with dramatic shade 
change in 20 minutes of chair time.

Provide Pain Relief, Faster
EPIC X is cleared for temporary relief of minor 
pain, including pain associated with TMJ 
dysfunction and other oral maxillofacial pain.
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A BIOLASE Exclusive 

A BIOLASE Exclusive 

Pain Therapy Handpiece

Whitening Contour Handpiece

Teeth Whitening
EPIC X o�ers complete in-o�ce 

whitening in less than 45 minutes 
of total chair time – including setup!

Gummy Smile Reduction
EPIC X helps your patients smile 
more con�dently with bloodless, 

aesthetic gingivectomies.

TMJ and Pain Relief
EPIC X can provide your 

patients with relief from pain 
associated with TMJ.

Herpetic Lesion Therapy
For patients with cold sores or 

canker sores, EPIC X o�ers pain 
relief and promotes healing.

Laser-Assisted Hygiene
Put EPIC X to work in the 

hygiene room with productive 
perio and hygiene procedures.

Laser Orthodontics
Ideal for ortho applications,  
EPIC X delivers bloodless, 

predictable soft tissue surgeries.

Clinical Versatility for All Your Patients’ Needs
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Zachwyć swoich pacjentów, szybciej

Przygotowanie	końcówki,	EPIC	X	vs	typowy	laser	diodowy

Średni	czas	reakcji,	włączanie	sterownikiem	nożnym.	Dane	w	pliku.

Wyłącznie od BIOLASE 
Przygotuj końcówki do zabiegu, szybciej
•	 Nowe	wyjątkowe	wstępnie	inicjowane	końcówki	gwarantują	idealne	
przygotowanie

•	 Przewidywalna	ablacja	tkanki
•	 Znacząca	redukcja	czasu	niezbędnego	do przygotowania	końcówek	
w porównaniu	do	standardowych	końcówek	laserów	diodowych

Zaprojektowany z myślą o maksymalnej 
wydajności, szybciej
•	 Łatwy	w	obsłudze	interfejs	z	ekranem	dotykowym	oraz	ustawieniami	
wstępnymi,	co	skraca	naukę	obsługi

•	 Fabrycznie	zaprogramowane	najczęściej	wykonywane	procedury
•	 Całkowicie	bezprzewodowy	laser	ułatwiający	przenoszenie	
pomiędzy gabinetami

Staw skroniowo-żuchwowy 
i uśmierzanie bólu 

EPIC X pozwala uwolnić pacjentów 
od  bólu  pochodzącego ze stawu 
skroniowo-żuchwowego i nie tylko

Leczenie zmian skórnych 
pochodzenia opryszczkowego
EPIC X umożliwia uśmierzanie bólu oraz 
sprzyja szybszemu gojeniu w przypadku 
pacjentów z opryszczką lub aftą.

Higiena wspomagana 
laserowo

Zastosuj EPIC X w gabinecie 
higieny by usprawnić procedury 
periodontologiczne i higieniczne.

Ortodoncja laserowa
Laser EPIC X to idealne urządzenie do 
zastosowań ortodontycznych, które 

umożliwia przeprowadzanie bezkrwawych 
zabiegów na tkankach miękkich, 

przynoszących przewidywalne efekty.

2 sek. Końcówki wstępnie inicjowane EPIC X

22 ms EPIC X

36 ms EPIC 10

77 ms
Typowy laser 
diodowy

35 sek. Standardowe końcówki diodowe, do inicjacji

1 min. 35 sek. Obcinanie i obdzieranie
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Lepsze wyniki kliniczne dzięki EPIC X
Zeskanuj znajdujące się obok każdej procedury kody QR przy pomocy smartfona i oglądaj laser EPIC w akcji.

Światowy lider w zakresie rozwiązań 
laserowych w stomatologii
Szybka absorpcja w tkance docelowej
Opracowany	przez	BIOLASE	wyłącznie	dla	zastosowań	w	stomatologii

Lepsza	absorpcja	przez	hemoglobinę	i	oksyhemoglobinę	
niż w przypadku	innych	długości	fali	(patrz	wykres	poniżej)1

Sprawne	cięcie	przy	niższej	mocy	i	mniejszej	ilości	ciepła

Specyfikacja techniczna lasera 
EPIC X

Klasyfikacja	lasera:	IV

Długość	fali:	940	±	10	nm																																																																									

Maks.	moc	wyjściowa:	10	W

Częstotliwość		impulsów:	20	KHz

Tryby	zasilania:		Ciągły	

ComfortPulse	0:	10	µs	WŁ.	/	40	µs	WYŁ.

ComfortPulse	1:	100	µs	WŁ.	/	200	µs	WYŁ.

ComfortPulse	2:	1	ms	WŁ.	/	1	ms	WYŁ.		

Tryb	pulsacyjny:	20	ms	WŁ.	/	20	ms	WYŁ.

Wiązka	naprowadzająca:	Dioda	laserowa,	
maks.	1	mW,	635	nm

Długość	przewodu	światłowodowego:	2,0	m

Wymiary:		
11,2	cm	x	14,5	cm	x	16,5	cm

Masa:	1,1	kg

Laserowe leczenie kieszonek 
dziąsłowych

Frenektomia

Biopsja wycinkowa

Korytkowanie dziąsła

Gingiwektomia

Wydłużenie korony

Afty

Odsłonięcie zębów  zatrzymanych

Odsłonięcie implantu

Dodatkowe filmy kliniczne można znaleźć na stronie www.biolase.com

Georgi. Petrov, Alexander Doronin, Harry T. Whelan, Igor Meglinski, 
V. Yakovlev, “Human tissue color as viewed in high dynamic range 
opticaltransmission measurements,” Biomed. Opt. Express 3, 2154-2161 
(2012); http://www. opticsinfobase.org/boe/abstract.cfm?uri=boe-3-9-2124
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Najlepszy i najbardziej 
kompleksowy laser 

diodowy dla całego zespołu 
dentystycznego
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Nowy program opieki nad klientem 

Gwarantowana niezawodność i szybsze wsparcie

•	 Pewność		korzystania	z	lasera	EPIC	X	-	dzięki	kompleksowemu	wsparciu	
i	pomocy	firmy	Biolase

•	 Gwarancja	wymiany	w	ciągu	24	godzin	w	przypadku	konieczności	
naprawy.	

•	 Gwarancja	ciągłego	działania	laserem	EPIC	X	–	stałe	zadowolenie	
pacjentów.

•	 Najlepsza	w	branży	dwuletnia	gwarancja.
•	 Zaprojektowano	i	wyprodukowano	w	USA

Całkowicie nowe szkolenie 

Szybsza gotowość do pracy
•	 Podstawowy	8-godzinny	kurs	online	dla	użytkowników	
laserów diodowych

•	 Obejmuje	wszystkie	zagadnienia	związane	z	używaniem	laserów	
diodowych	w	zabiegach	dentystycznych.

•	 Strategie	i	techniki	zapewniające	zwrot	z	inwestycji	oraz	zadowolenie	
pacjentów	z	stosowania	lasera	EPIC	X

©2014 BIOLASE, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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