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Leczenie próchnicy zę-
bów, staje się nowym 
doświadczeniem. Do-

tyczy to reakcji pacjenta na 
zabieg oraz wyglądu opra-
cowanego ubytku i  sposobu 
jego wypełnienia. Absolutnie 

minimalna może być ilość 
usuniętych tkanek twardych 
zęba. Tylko tkanki zmienio-
ne próchnicowo poddawane 
są ablacji laserowej. Im więcej 
zdrowych struktur zęba pozo-
staje po opracowaniu ubytku, 

tym ząb jest silniejszy, bardziej 
wytrzymały w  przyszłości na 
ewentualne pęknięcia, urazy, 
nowe zniszczenia próchnico-
we. Zatem określenie „mini-
malnie inwazyjne leczenie” 
nabiera tu prawdziwego zna-
czenia. Porównanie pracy 
laserem z  konwencjonalną te-
rapią przy użyciu wierteł, nie 
pozostawia wątpliwości, co do 
przewagi laserowego leczenia. 
Opracowane laserowo szkliwo 
i zębina są od razu gotowe na 
przyjęcie systemu wiążącego 
kompozytu bez konieczności 
usuwania warstwy mazistej, 
odkażania ubytku i  wytrawia-
nia tkanek twardych. Materiał 
kompozytowy po wykończe-
niu i  wypolerowaniu w  spo-
sób niewidoczny spaja się 
z  tkankami zęba, można po-
wiedzieć – integruje się w spo-
sób doskonały! Tak dzieje się, 
ponieważ powierzchnia szkli-
wa brzeżnego poddana lase-
rowej modyfikacji, pozwala na 
osiągnięcie całkowitej  szczel-
ności brzeżnej założonego 
kompozytu właśnie na skutek 
zastosowanej techniki ablacyj-
nego opracowania tkanki. 

Wybielanie zębów
Innym ciekawym zabiegiem 
jest wybielanie zębów lase-
rem LightWalker w  systemie 
TouchWhiteTM. Łagodny dla 
pacjenta i  skuteczny dla zę-
bów! Komfortowy dla pacjenta 
i  szybki w  wykonaniu dla le-
karza! Technologia laserowa 
eliminuje wszelkie niedosko-
nałości poprzednich syste-
mów – nie ma żadnej, absolut-
nie żadnej nadwrażliwości po 
i w trakcie zabiegu wybielania 
TouchWhiteTM. Ta przykrość, 
która trapiła rzeszę pacjentów 
i  lekarzy przeprowadzających 

zabiegi wybielania– zniknęła! 
Zabieg staje się całkowicie nie-
inwazyjny, przyjazny w  100 
proc. dla tkanek zęba. Tak się 
dzieje, ponieważ inteligentna 
wiązka światła lasera Er:YAG 
LightWalker osiąga cel, jakim 
jest żel wybielający, a parame-
try pracy lasera modulują cały 
zabieg w  całkowitym bezpie-
czeństwie dla wszystkich tka-
nek zęba. Wyznacznikiem jego 
skuteczności jest równocześ-
nie zachowanie dyscypliny 
powszechnie znanego  proto-
kołu przed i  pozabiegowego  
przez lekarza i pacjenta. W re-
zultacie więc zostają zaspoko-
jone oczekiwania pacjenta wo-
bec zabiegu, na które składają 
się: osiągnięcie wyobrażonego 
efektu wybielenia zębów, jak 
i  towarzyszące okoliczności 
okołozabiegowe. Wszystkie te 
walory zabiegu czynią tech-
nologię wybielania zębów To-
uchWhiteTM najbardziej pożą-
daną procedurą w  wyborze 
bezinwazyjnego, estetycznego 
zabiegu stomatologicznego.
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Ogromne zadowolenie i zaciekawienie niespotykanymi dotychczas możliwościami terapeutycznymi lasera 
LightWalker w leczeniu schorzeń jamy ustnej oraz możliwościami wykonywania zabiegów estetycznych to dla 
mnie luksus na który w końcu mogę sobie pozwolić. To wszystko dostępne jest w najwyższych standardach, które 
wydawały się jeszcze do niedawna niemożliwe do osiągnięcia w stomatologii. 

Pozwolić sobie na luksus!!

Opracowane laserowo szkliwo i zębina są od 
razu gotowe na przyjęcie systemu wiążącego 
kompozytu bez konieczności usuwania war-
stwy mazistej, odkażania ubytku i wytrawia-
nia tkanek twardych. 


