






Korzyści z Zastosowania Lasera do Każdego Rodzaju Tkanki
WaterLase iPlus wersja 2.0, ma ponad 80 różnych zastosowań w zabiegach na tkankach miękkich i twardych oraz tkance kostnej – to więcej 
niż jakikolwiek inny laser. Wraz z rozwojem swoich umiejętności, dentysta zwiększa zakres i liczbę zabiegów oferowanych pacjentom.

 � Oferuj swoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę

 � Bądź jednym z pierwszych oferujących wykonywanie wielu 
zabiegów podczas jednej wizyty

 � Rozszerzaj stopniowo ofertę zabiegów, aby utrzyma 
dotychczasowych oraz pozyska nowych pacjentów

 � Zagwarantuj sobie wzrost przychodów z prowadzonej praktyki
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Aby zobaczyć więcej filmów z przypadkami klinicznymi WaterLase iPlus 2.0 odwiedź www.biolase.com

Opracowanie Ubytku Klasy I

Poddziąsłowe Opracowanie Ubytku Klasy V

Gingiwektomia

Frenektomia

Afta/Opryszczka

Wydłużanie Korony Klinicznej Trzonowca 

Korytkowanie

Odsłanianie Implantów

Pulpotomia

Biopsja

Leczenie kanałowe



Wskazania Kliniczne
Tkanka miękka (w tym miazgi tkanki)*

Nacięcia, wycięcia, odparowanie, ablacja 
i koagulacja tkanek miękkich w jamie 
ustnej, w tym:

 � Wycięcia i biopsje pooperacyjne 

 � Odsłanianie zębów zatrzymanych

 � Usunięcie włókniaków

 � Preparacja płata – nacięcie tkanki miękkiej 
do preparacji płata i odsłonięcie kości

 � Preparacja płata – nacięcie tkanki 
miękkiej do preparacji płata i odsłonięcie 
zębów zatrzymanych

 � Frenektomia i  frenotomia

 � Korytkowanie dziąsła do wycisku pod 
korony

 � Gingiwektomia

 � Gingiwoplastyka

 � Nacięcia i wycięcia dziąseł

 � Hemostaza

 � Odsłanianie implantów

 � Nacięcie i drenaż ropni

 � Laserowy kiretaż poekstrakcyjnych 
kieszonek zębowych i powierzchni 
okołowierzchołkowych 

 � Leukoplakia (rogowacenie białe)

 � Operkulektomia

 � Papillotomia ustna

 � Pulpotomia

 � Usunięcie miazgi

 � Pulpotomia jako uzupełnienie leczenia 
kanałowego

 � Opracowywanie i czyszczenie kanałów 
korzeniowych

 � Redukcja hipertrofii dziąseł

 � Wydłużanie i plastyka korony

 � Leczenie aft, owrzodzenia 
opryszczkowego i aftowego błony 
śluzowej jamy ustnej

 � Vestibuloplastyka

Tkanka twarda 

Generalne wskazania*

 � Leczenie Ubytków Klasy I, II, III, IV i V 

 � Usuwanie próchnicy

 � Chropowacenie lub wytrawianie 
powierzchni

 � Zebranie warstwy szkliwa, opracowanie 
zagłębień i bruzd do założenia 
uszczelniaczy

Procedury Periodontyczne 

 � Protokół REPAIR: Waterlase Er,Cr:YSGG 
wspomaga tworzenie nowego przyczepu 
więzadła ozębnej stymulowanego przez 
cement korzeniowy do powierzchni 
korzenia przy braku długiego przyczepu 
nabłonkowego 

 � Usuwanie kamienia poddziąsłowego 
przez zamknięty lub otwarty kiretaż

 � Usuwanie zmienionej zapalnie 
obrzękniętej tkanki w wyniku penetracji  
bakteri błony śluzowej i przyczepu 
nabłonkowego

 � Płat Pełnej grubości

 � Płat Częściowej Grubości 

 � Płat Dzielonej Grubości (Split)

 � Laserowe łyżeczkowanie tkanki miękkiej

 � Laserowe usuwanie chorych, zakażonych  
i martwiczych tkanek miękkich w obrębie 
kieszonek przyzębia

 � Usunięcie ziarniny z ubytków kostnych

 � Oczyszczanie szczelinowe (usunięcie chorej, 
zainfekowanej, zapalnej lub martwej tkanki 
miękkiej w kieszeni dziąsłowej w celu 
poprawy wskaźników klinicznych, w tym 
indeksu dziąsłowego, indeksu krwawienia 
dziąseł, głębokości kieszonki, utrata 
przyczepu i ruchomości zębów)

 � Osteoplastyka i rekonturing kliniczny 
(usuwanie kości w celu skorygowania  
defektów i tworzenie fizjologicznych 
konturów)

 � Ostektomia (resekcja kości to dla 
przywrócenia architektury kości, resekcja 
kości  do przeszczepu, etc.)

 � Kliniczne wydłużanie korony

Chirurgia Endodontyczna (Amputacja)

 � Preparacja płata – nacięcie tkanki 
miękkiej do przygotowania płata 
i odsłonięcia kości

 � Cięcie kości, aby przygotować dostęp do 
wierzchołka korzenia

 � Apicoectomy – odcięcie wierzchołka 
korzenia

 � Preparacja wierzchołka korzenia do 
wstecznego wypełnienia amalgamatem 
lub  kompozytem

 � Usunięcie tkanek zmienionych patologicznie 
(tzn. torbieli, nowotworów lub ropni) i tkanek 
hiperplastycznych (np. ziarniny) z okolicy 
okołowierzchołkowej

Tkanka twarda leczenie kanałowe

 � Preparacja zęba, w celu uzyskania 
dostęp do kanału korzeniowego

 � Preparacja kanału korzeniowego 
w tym poszerzanie

 � Usuwanie dewitalizowanej miazgi 
z kanału korzeniowego i czyszczenie

 � Laserowa dezynfekcja kanału 
po opracowaniu narzędziami 
endodontycznymi 

Kości/Chirurgia 

 � Cięcie, przycinanie, konturowanie i resekcja 
tkanki kostnej w obrębie jamy ustnej

 � Osteotomia

*Do stosowania u pacjentów dorosłych i dzieci








