LightWalker

Kemény- és lágyszöveti fogászati lézerek

Új, Forradalmi
Adaptív strukturált impulzus
Technológia

Gyakorlatilag korlátlan
alkalmazási lehetőségek
A fogászattól az esztétikai beavatkozásokig
A LightWalker lézereket a korlátlan sokoldalúságra
tervezték, a fogászati lézerek közül a klinikai
alkalmazások
egyik
legszélesebb
körű
portfóliójával. Fejjel ellátott és fényvezető fej nélküli
kézidarabjaival a klinikai alkalmazási lehetőségek
szinte kimeríthetetlenek. A LightWalker az
egyszerű használat mellet a fogászati kezelések
legmagasabb színvonalát biztosítja, az alábbi
szakterületeken:
A négy fő alkalmazási csoport

• Konzerváló fogászat
• Endodoncia
• Parodontális kezelések
• Lágyszövet sebészet
• Implantológia
• Esztétikai kezelések
• Fotobiomoduláció.
Előbeállítás 80 különböző alkalmazáshoz
A LightWalker érintőképernyőn az előprogramozott
lézeres kezelések egyszerű menüben találhatók.
Ön kiválasztja a kezelést, és a lézer automatikusan
beállítja az Ön kiinduló paramétereit. Könnyen
követhető protokolljaival és gombnyomással
elérhető beállításaival minden fogászati eljárás
könnyűszerrel és nagy sikerességi aránnyal
elvégezhető, folyamatosan növelve praxisa
jövedelmezőségét. Az AT modell esztétikai
bőrkezelésekhez, pl. bőrfiatalításhoz, ill. jóindulatú
és vaszkuláris szöveti elváltozások kezeléséhez is
továbbfejleszthető.

Gyorsbeállító ablak a napi
rutinszerű eljárásokhoz

Részletes beállító ablak
a speciális eljárások
finombeállításához

LightWalker

A fogászat két optimális lézerhullámhossza kompromisszumok nélkül
Kétféle lézer a kiváló klinikai eredményekhez
A LightWalker AT S modelljének szériatartozéka a
két leghatékonyabb fogászati lézerhullámhossz:
Er:YAG és Nd:YAG lézer a kompromisszummentes fogászatért, a vezérlőképernyő egyetlen érintésével.
Univerzális lézerrendszer
Jól ismert tény, hogy a különféle fogászati
eljárásokhoz
különböző
lézerhullámhosszok
szükségesek. A hullámhossz azért fontos jellemző,
mivel az egyes orális szövetek másként reagálnak
adott lézerforrásokra. Két - a szövetekre gyakorolt
hatásuk szempontjából - egymást kiegészítő
hatású hullámhossz segítségével a LightWalker
nagyon közeli ahhoz, amit „univerzális” lézernek
nevezünk. Gyakorlatilag valamennyi lézeres
fogászati kezelést vagy a legjobban elnyelt Er:YAG
lézerhullámhosszon, vagy a leghomogénebben
elnyelt Nd:YAG lézerhullámhosszon végzik.
A TwinLight® kezelési koncepció
A két legjobb hullámhossz kombinációja egyetlen
lézerrendszerben lehetővé teszi a kezelőorvosok
számára az egyhullámhosszos mellett a
kéthullámhosszos (TwinLight®) kezeléseket. Egy
kezelés során mindkét hullámhossz használata
optimálisan használja ki az egyes hullámhosszokra
jellemző
lézer-szövet
kölcsönhatások
jellegzetességeit. Például, az Nd:YAG lézer
energiája kiválóan alkalmas a koagulációra
és a mélyfertőtlenítésre, miközben az Er:YAG
kiemelkedő hatékonysággal ablálja a kemény- és
lágyrészeket. Kombinációban nagymértékben
kibővítik a kezelési lehetőségeket, drámai módon
javítva a lézeres kezelések eredményét.

Frenulotómia
(Er:YAG és Nd:YAG)

Abszorpciós spektrumok

Kiemelkedő teljesítményű impulzusos
üzemmódok széles választéka
A hatékonyságot és biztonságot szolgáló technológia

91%

Mérve a
fogállományban
1000 µm mélyen

Precíziós szövetsebészet egyidejű
fertőtlenítéssel
Az
Nd:YAG
lézer
homogén
lágyrészi
abszorpciójának köszönhetően a szövet
ellenőrzött
körülmények
között
történő
párologtatását eredményezi, egyidejű koaguláció
mellett, ami kiváló sebgyógyulást és fertőtlenítést
biztosít.

Fertőtlenítési hatékonyság: Nd:YAG
a többi lézerrel összehasonlítva *

Fogzománcban (mm3/sec)
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980 nm dióda

810 nm dióda

63%

ABLÁCIÓS SEBESSÉG

01

0,5

0

* Diode Laser Radiation and Its Bactericidal Effect in Root Canal Wall Dentin, NORBERT
GUTKNECHT, DIRK VAN GOGSWAARDT, GEORG CONRADS, CHRISTIAN APEL, CLAUS
SCHUBERT, and FRIEDRICH LAMPERT. Journal of Clinical Laser Medicine & Surgery. April
2000, 18(2): 57-60. doi:10.1089/clm.2000.18.57.
Antibacterial Effects of Nd:YAG Laser Irradiation within Root Canal Dentin. THOMAS
KLINKE, WOLFGANG KLIMM, and NORBERT GUTKNECHT. Journal of Clinical Laser Medicine
& Surgery. FEBRUARY 1997, 15(1): 29-31. doi:10.1089/clm.1997.15.29.
Bactericidal Effect of a 980-nm Diode Laser in the Root Canal Wall Dentin of Bovine Teeth,
N. GUTKNECHT, D.D.S., Ph.D., R. FRANZEN, M. SCHIPPERS, and F. LAMPERT, D.D.S., Ph.D.,
Journal of Clinical LaserMedicine & Surgery, Volume 22, Number 1, 2004, Pp. 9–13
** Ablative potential of the erbium-doped yttrium aluminium garnet laser and
conventional handpieces: A comparative study. A. BARABA et al, Photomed Laser Surg,
2009;27(6):921-927.
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FERTŐTLENÍTÉSI HATÉKONYSÁG
Endodontális beavatkozáskor (%)

Gyors, hatékony metszés páratlan
pácienskényelem mellett
A kvantált négyszögimpulzus (QSP) technológia
bevezetésével és a nagyobb (több kW-os)
kimeneti teljesítménynek köszönhetően a

LightWalker ATS az ablációs/metszési sebesség
új standardját fektette le. Az új, gyorsabb
metszési sebességnek köszönhetően a ma
fogászai azzal a sebességgel és precizitással
dolgozhatnak, amit elvárnak, emellett a páciens
kényelmi szintjét is növelve.

Fotona Er:YAG

A
LightWalker
készülékben
mindkét
„gold-standard” hullámhosszt szilárd aktív
anyagú lézer állít elő, ezek jelentősen túlteljesítik
a dióda lézereket csúcsteljesítmény, ill. impulzusidőtartam tartományok szempontjából.

Vágási sebesség: Er:YAG
gyémántfejű fúróval összehasonlítva
**

A technológia, ami
egy díjnyertes fogászati lézer mögött van
Megoldások szakemberek és kezdők számára
A LightWalker kifejlesztése a Fotona 50 éves lézertechnikai tapasztalatán alapul. A LightWalker rendszer
technológiailag korszerű, a fogászat világában maximális teljesítményre kifejlesztett lézerelemekből
áll:

Laser pulse power

Harmadik generációs ASP technológia
A LightWalker és formabontó ASP (Adaptív
strukturált impulzus) technológiája kozmikus
előrelépés az orvostechnikai és fogászati
eszköziparban. Ez a harmadik generációs
technológia
a
Fotona
VSP
(Változó
négyszögimpulzus)
technológia
impulzusidőtartam módjainak páratlan választékát
kombinálja az ASP technológiájával, hogy a
lézerimpulzusok időbeli struktúráját a lézerszövet kölcsönhatás biofotonikus dinamikájához
igazítsa.

Time

Laser pulse power

Harmadik generációs Fotona
ASP technológia

Time

Laser pulse power

Fotona VSP technológia

Time

Standard PFN
technológia

Energia visszacsatolásos vezérlés
A
lézerrendszer
kifinomult
kétcsatornás
biztonsági rendszerrel van ellátva az energia
szabályozásához, amely növeli az eljárás
biztonságát. Az lézer kimeneti energiáját két
energiamérő jele folyamatosan szabályozza.
Kvantált négyszögimpulzus (QSP)
A keményszövet-hulladékfelhő kiküszöbölésével
a lézer hatékonyabban és precízebben ablál a
Fotona szabadalmaztatott QSP üzemmódjában,
mert a lézernyalábot a törmelék nem akadályozza.
A hatékonyabb ablálásnak köszönhetően az
egyes kráterek szélei élesek és állandóak,
magasabb szintű precizitást és szövetvédelmet
biztosítva a keményszövetes kezelések során.
Grafikus szövethatás-interfész (TeGI)
A Grafikus szövethatás-interfész (TeGI) grafikusan
megjeleníti a lézer szövethatását, a lehető
legkönnyebbé téve a használatot, lerövidítve a
használat elsajátítási folyamatát.

Kényelmes használat
A fogorvosra tervezve

Könnyen használható érintőképernyő
A LightWalker egy könnyen használható, színes,
állítható dőlésű érintőképernyővel és 80 testreszabható előbeállítással rendelkezik, amelyekkel
több mint 40 alkalmazás szolgálható ki.
Könnyen hozzáférhető vízpermet/fűtött
víztartály
Az integrált vízpermettartálynak köszönhetően
nem szükséges a gépet hálózati kiállásra
csatlakoztatni, ami a lézerrendszert különlegesen
mobilissá, használatát pedig problémamentessé
teszi. A tartály praktikusan a készülék hátulján van
elhelyezve, ahol könnyen utántölthető. Emellett a
víz testhőmérsékletűre van felmelegítve, elkerülve
a hidegre érzékeny reakciókat a kezelések során.

Szabadalmaztatott súlytalan OPTOflex® kar
A LightWalker egyedi és szabadalmaztatott
OPTOflex® Er:YAG csuklós karja továbbítja a
nagy teljesítményű lézernyalábot a kézidarabhoz,
megőrizve annak minőségét, hogy biztosítsa
a precizitást és a megismételhetőséget a
legmagasabb teljesítményszinteken is.
Az OPTOflex® kar tökéletesen kiegyensúlyozott a
használat során, így a kézidarab használat közben
teljesen súlytalannak tűnik. Az OPTOflex® teljes
mozgástartományban maximális precizitással
irányítható, mivel a kézidarab manőverezését
sokkal egyenletesebbé teszi, javítva a kezelés
precizitását és egyszerűségét.
Vezeték nélküli lábkapcsoló
A LightWalkerhez egy opcionális vezeték nélküli
lábkapcsoló is tartozik, így nincsenek szabad
lengőkábelek a rendelő padlóján.

Kiváló klinikai eredmények
A páciensre tervezve
Rövidebb és hatékonyabb kezelések
A LightWalkerrel az eljárások jellemzően
rövidebbek, könnyebb őket végrehajtani,
és hatékonyabbak is. A lézeres kezelések
természetüknél fogva minimálisan invazívak, és a
LightWalker ezt a koncepciót egy új szintre emeli.
A páciens kényelme
A LightWalker használata kevésbé stresszes
élmény a páciens számára, mert a fájdalomérzet
és a vérzés minimális - ha fellép egyáltalán.
A LightWalker lézerei annyira kíméletesek
az üregek előkészítésekor és a lágyrészek
kezelése alkalmával, hogy ritka eset, amikor
a pácienst érzésteleníteni kell. A lézerfénnyel
érintkezésmentesen lehet dolgozni, ill. a fúrás
hangja nélkül, amely lényegesen kényelmesebb
a páciensek, különösen a gyermek páciensek
számára. LightWalker segítségével továbbá
egyszerre biztosítható a fertőtlenítés és a
keresztfertőzés megelőzése.
Páratlan rugalmasság
Az Nd:YAG lézerforrás ideális a gyökércsatorna
fertőtlenítéséhez, koronális ínyplasztikai és
számos egyéb beavatkozáshoz. Emellett a
LightWalker Er:YAG lézer kompatibilis több, mint
20 különleges száloptikás csúccsal, amelyeket
speciálisan a konzerváló fogászat korszerű
lehetőségeihez, ill. egy sor jövedelmező,
csúcsminőségű
endodontális,
parodontális
és beültetés utáni helyreállítási kezeléshez
fejlesztettek ki, amelyeket ellenkező esetben
specialistáknak kellene kiszervezni.

Direkt pulpasapkázás

Ép kollagénrostok lézeres kezelés
után.

Az intertubuláris dentin ép
kollagénrostjai a dentincsatornák
bejáratánál.
A kép eredete: MDATG, LLC

Az endodontális lézeres kezelést
követően a dentincsatornák
fertőtlenítettek, és teljesen
nyitottak maradnak.

TwinLight® Endodontális kezelés
Egyszerű, kíméletes és hatékony

A Fotona TwinLight
endodontális kezelés
sikeresen küszöböli ki a klasszikus kémiaimechanikus eljárások két nagy hátrányát:
az anatómiailag összetett gyökércsatornák
kitisztítása, és a dentinális falak mélyfertőtlenítése
hiányának problémáját.
®

A TwinLight® kezelés első lépésében a forradalmi
SWEEPS (lökéshullámmal javított emissziós
fotoakusztikus sugárzás) módszert alkalmazzák,
amely az Er:YAG lézer teljesítményét használja
nem termikus fotoakusztikus lökéshullámok
keltésére a csatornaöblítőszerben. Ezt a kezelést
követően a csatornák és mellékcsatornák tiszták
maradnak, és a dentincsatornákon nem marad
smear layer.
A
hatékony,
fotonindukált
fotoakusztikus
sugárzásos módszer, amely csak a Fotona
lézerekkel kapható, hasonlóképpen hatékony a
végső vízöblítéshez, az obturáció előtt.

Fotoakusztikus sugárzásos
endodontális lézeres kezeléseket
követően az laterális csatorna
nyílásánál nincs smear layer.

Az első lépésben
az Er:YAG lézerfény
kitisztítja a csatornákat és
mellékcsatornákat.

A második lépésben a mélyre hatoló Nd:YAG
lézerhullámhossz segítségével a dentinális falak
1000 µm mélységben fertőtleníthetők. Ebben
a lépésben az Nd:YAG lézer nagy impulzus
csúcsteljesítménye fontos szerepet játszik, amint
maximális hőmérsékletű pulzálást indukál a
baktériumok elpusztításához.
A második lépésben az Nd:YAG
lézer mélységben fertőtleníti a
dentinális falakat.
TwinLight®
endodontális kezelés

TwinLight® Parodontális kezelés
WPT - Hullámhossz-optimalizált parodontális kezelések

A TwinLight® Parodontális kezelés egy
minimálisan invazív parodontális betegségekre
alkalmazott terápia, amely a két legjobb fogászati
lézerhullámhosszt alkalmazza.
A TwinLight® lehetővé teszi a hullámhosszoptimalizált kezeléseket parodontális terápia
(WPT™) esetén, amely kedvező körülményeket
biztosít a parodontális szövetek gyógyításához,
eltávolítva a mikrobiális biofilmet, és a parodontális
tasak elhalt epithél belsejét, a fogkövet a gyökér
felületéről, majd lezárja a fogüreget, megfelelő
fibrinréteggel.
A TwinLight® parodontális kezelés biztosítja az
általános fogorvosoknak, hogy kellő biztonsággal
kezeljék
közepes-súlyos
parodontális
betegségben szenvedő pácienseiket lézerrel,
szike és öltések nélkül.

TwinLight®
parodontális kezelés

1. lépés: az Nd:YAG
lézer eltávolítja a beteg
epithélbevonatot, és javítja a
gyökérfelület hozzáférhetőségét.

2. lépés: Az Er:YAG a következőkre
szolgál:
alapos fogkőeltávolításhoz
a gyökér felületéről.

3. lépés: Az Nd:YAG lézer
koaguláció előidézésére és
stabil fibrinréteg kialakítására
szolgál.

TwinLight®
Periimplantitis kezelése
Gyors és könnyen elvégezhető

A TwinLight® periimplantitis kezelés a két legjobb
fogászati hullámhosszt, az Er:YAG és Nd:YAG
lézereket kombinálja a kezelési sikerességi arány
jelentős megnöveléséhez és a gyógyulási idő
lerövidítéséhez.
A granulációs szövetrészek eltávolítása az
alveoláris csontból és kötőszövetből az Er:YAG
lézerrel szelektíven történik. Az Er:YAG baktericid
hatása a sebészeti beavatkozási területen
rendkívül hatékony, és az implantátum felülete
vegyszerek nélkül teljesen megtisztítható.
Az ezt követő Nd:YAG kezelés elősegíti a
gyorsabb gyógyulást a szövet fertőtlenítése
és biomodulációja segítségével. A lágy részek
lézióinak gyulladása, duzzadása és vérzése,
amely csontveszteséghez vezethet, sebészeti
beavatkozás nélkül kezelhető, és az egészséges
implantátum körüli szövet hosszútávú beültetési
sikert biztosít.
A LightWalker kíméletes kezelése biztosítja,
hogy az implantátum körüli rendkívül törékeny
csontszövetek ne sérüljenek meg. Mivel
az Er:YAG hullámhosszát a LightWalkerrel
biztonságos üzemben használják, nem áll fenn
a veszélye a környező csontszövetek termikus
károsodásának vagy az implantátum felülete
jelentős átalakulásának, ami más lézerek esetében
bekövetkezik. A pácienst az egész kezelés során
nem éri mechanikai, vegyi vagy más trauma.

Periimplantitis kezelése

A granulációs lágy szövet
eltávolítása és a fertőzött
csontszövet ablálása Er:YAG
lézerrel

Bakteriális biofilm
eltávolítása az implantátum
felületéről Er:YAG lézerrel

A csontszövet bakteriális
fertőzöttségének csökkentése
és biostimulációja Nd:YAG
lézerrel (soha ne tegye ki
az implantátum felületét az
Nd:YAG lézernyalábnak).

TouchWhite®
Lézeres fogfehérítés

Rövidebb, páciensbarát kezelések

A TouchWhite® szabadalmaztatott fogfehérítő
eljárása azt a tényt használja ki, hogy az
Er:YAG lézer hullámhosszának abszorpciója
vízben maximális, ami pedig a vizes fehérítő
gélek fő alkotóeleme. Ez kiküszöböli a további
abszorbeáló részecskék jelenlétét a fehérítő
gélekben. Ami pedig még fontosabb, figyelembe
véve a hőterhelési szempontokat, a TouchWhite®
eljárás a leghatékonyabb és legkevésbé invazív
lézeres fogfehérítési módszert jelenti.

Dr. Jovanović anyagából

Fehérítő gélekben való magas abszorpciójának
köszönhetően az Er:YAG lézernyaláb teljesen

elnyelődik a gélben, és nem hatol a kemény
szövetbe vagy a fogbélbe. A lézerenergia így
hatékonyan a gél melegítésére fordítódik. A
fogszövetek és a fogbél nem melegednek
közvetlenül, ahogy a többi lézeres fehérítő
módszer esetében. Nem áll fenn továbbá a
kemény fogszövetek véletlen károsítása, mivel
az egyes lézerimpulzusok fluxusa lényegesen a
fogszövetek ablációs küszöbértéke alatt van.
Következésképpen az eljárás a fog minimális
nemkívánatos hőterhelése mellett elvégezhető,
és a fog fehéredési sebessége biztonságosan az
5-10-szeresére növelhető.

Előtte (A3 VITA fogszínkulcs szerint)

A fogak fehérítő géles kezelése.
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Közvetlenül utána (A1 VITA fogszínkulcs
szerint)
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TouchWhite

A TouchWhite® fehérítéssel csak a gél melegszik (a), míg
a standard lézeres fehérítés az egész fogat melegíti (b).

0

A TouchWhite® fogfehérítés lényegesen
lerövidíti a fehérítési folyamatot.*

b

* J LA&HA 2011, No 1 Gutknecht N. et at, A Novel Er:YAG Laser-Assisted
Tooth
Whitening Method

NightLase®
Horkolás és alvási apnoé elleni kezelés
Egy nem invazív módszer a jobb minőségű alvásért

2. lépés: SZÖVETEK FESZESÍTÉSE LÉZERREL

1. lépés: A MŰTÉTI TERÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A NightLase kezelés egy szabadalmaztatott,
gyors, non-invazív, kíméletes eljárás, amely
jelentősen javítja a páciens alvásminőségét.
NightLase® terápia során alkalmazott felszíni
Er:YAG lézerfény energiája csökkenti az alvási
apnoé tüneteit és mérsékeli a horkolás intenzitását.
A beavatkozás altatást, érzéstelenítést nem
igényel.
®

A NightLase® terápia során a lézersugár
kíméletesen felmelegíti a szöveget, ami
károsodás és ártalmas mellékhatások nélkül
feszesíti a szövetet. Az eljárás kellően kíméletes,
így a szájüregben lévő érzékeny nyálkahártyán is

használható; ugyanakkor elég erőteljes ahhoz,
hogy klinikai kezelésekhez is megfelelően
hatékony hőtermelést biztosítson.
A NightLase® kezeléseket bármely orvos vagy
fogorvos könnyen elvégezheti; a módszer
magas hatékonysági mutatókkal rendelkezik,
alkalmazásával jelentős javulás érhető el az
alvásminőséget illetően. Kutatások bizonyítják,
hogy a NightLase® módszer jelentősen csökkenti
a horkolás intenzitását, és hatékony, non-invazív
kezelési lehetőséget nyújt az alvási apnoé káros
következményeinek enyhítésére.

kiváló

Páciensek %-os aránya

jó
nagyon jó

közepes

nincs javulás

NightLase® visszajelzések

NightLase®
horkolás elleni kezelés

Esztétikai arckezelések
Korlátlanul lehetőségek

Dr. Dovsak anyagából

A jóindulatú bőrléziók gyorsan eltávolíthatók
minimálisan invazív, gyorsan gyógyuló Er:YAG
kezeléssel.

A kemény- és lágyszövet fogászati kezelések
széles választéka mellett a LightWalker
segítségével számos esztétikai arckezelés is
elvégezhető. Az egészségügyi ellátásban ma
uralkodó erős versenyhelyzet mellett indokolt a
lehetőségek bővítése, kiegészítő szolgáltatások
útján erős partnerkapcsolatok kiépítése. A
LightWalker ATS egyedülálló lehetőséget biztosít
az esztétikai arckezelések páciensei számára a
lézeres szőrtelenítéstől az arcbőr-fiatalításon át a
vaszkuláris szöveti elváltozások kezeléséhez, ill.
a bőrléziók eltávolításához (ahol a helyi gyakorlat
szabályai ezt engedik).

Bőrön lévő
fibróma
eltávolítása

R. Sult anyagából

R. Sult anyagából

Vörös hajszálerek, értágulatok (teleangiectasiák)
és jóindulatú vérérdaganatok (hemangiómák)
eltávolítása a hosszú impulzusú Nd:YAG lézerrel
történik, a véredények teljes elzárásával.

A hosszú impulzusú Nd:YAG lézer biztosítja a
legmélyebb szőrtüszőkig történő behatolást a szőr
hatékony eltávolításához, függetlenül a bőr típusától
anélkül, hogy a környező bőrstruktúrákra hatást
gyakorolna.

Az orvosok véleménye a
LightWalker

„A LightWalker generációja egy figyelemre méltó, és valóban
történelmi tudományos előrelépés a lézeres fogászati
technológia területén. Az új, könnyen manőverezhető OPTOflex
csuklós kar nyújtotta ergonómiai előnyök, az interaktív,
beállítható panel a gyorsan hozzáférhető menüjével és
egyszerű, teljeskörű klinikai útmutatásával, valamint a mindkét
mérethez egyszerre választható, használatra kész Nd:YAG
szálak valóban egyedi funkciók, amelyekkel a kezelőszékből
kényelmes és hatékony munka végezhető, miközben
maximálisan odafigyelhetünk a páciens szükségleteire, ami
pedig a bizonyítékokon alapuló fogorvoslás egyik alappillére.”

„Én azt tapasztaltam, nagyon kevés olyan lézer vagy lézeres cég
van, akik a Fotona szintjéig elmennek az ügyfeleik érdekében,
kezdve a tudományos alapoktól, de nem feledve filozófiájukat,
elkötelezettségüket és intelligenciájukat sem, amit termékeik
tükröznek. Sokféle lézerrel dolgoztam és dolgozom, de a
LightWalker ATS tényleg egy külön kategória. Vannak a
LightWalker ATS-nek más lézerekkel összehasonlítható részei,
de az egész rendszert tekintve páratlan. Megtudják majd,
miről beszélek, amikor megtapasztalják, de ne feledjék, hogy
a ma elérhető összes fogászati lézer között ez egy egyedülálló
kategória. És ez tény, nem csak az én véleményem.”

Hisham Abdalla, DDS

Kresimir Simunovic, DMD, MSc

„Mindenképpen javaslom a LightWalker használatát,
tartóssága és mobilitása segítségével a napi feladatok széles
skálája elvégezhető vele. Az alacsony karbantartási igény
különösen hasznos az olyan igásló számára, amilyen én is
vagyok, mert a készülék így szinte önfenntartó. A kis ellenállású
és nagy teljesítményű kezelőrendszereket különösen nagyra
értékelem. Egy másik nagyszerű tulajdonság a kiemelkedően
kényelmes használat, amely mellesleg kellemesen zajtalan
is... a lézerek ventilátorai általában zajosak szoktak lenni.
Azonban vitathatatlanul a legfontosabb megkülönböztető
tulajdonság a LightWalker kettős hullámhossza által
kölcsönzött sokoldalúság, amelynek köszönhetően a fogászati
beavatkozások teljes spektruma elvégezhető vele. Számos
lézerkészülékem van, és úgy találtam, hogy jómagam,
alkalmazottaim és pácienseim között is széles körben
elfogadott és preferált berendezés.”
Dr. Scott R. Neish DMD

Hemangióma eltávolítás
(Nd:YAG)

A LightWalker a legkönnyebb, leghatékonyabb és legtisztábban
dolgozó metsző lézer, amit valaha használtam. Egy rendszerbe
épített Er:YAG és Nd:YAG hullámhosszainak köszönhetően
könnyen, egyetlen gombnyomással át lehet váltani egy
műveletről egy másikra. Úgy találtam, hogy a LightWalkerrel
végzett PIPS drámai módon megnöveli endodontális
kezelésekre vonatkozó munkabírásomat, megkönnyítve és
meggyorsítva a munkát, sokkal jobb eredmények mellett. Több,
mint 25%-kal sikerült csökkentenem a rutinszerű endodontális
kezelések idejét, és a PIPS segítségével a gyökércsatorna
rendszert három dimenziósan tudom kitisztítani.
Mark Colonna, DDS

LA&HA magazin
2015. március 4.

A LightWalker termékcsalád
Lézeres készülékek összehasonlító táblázata
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MSP, SP, VLP, 15 ms,
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Kettős száloptikás
rendszer

Kiemelkedő teljesítmény

Titán kézidarabok

Magas színvonalú
funkcionalitás

Változó négyszögimpulzus
technológia

Digitális vezérlésű fogászati
kézidarab

Esztétikai arckezelések

Elektronikus vízpermetszabályozás

Több Er:YAG optikai szálas
hegy

TouchWhite® Lézeres
fogfehérítés

Kvantált négyszögimpulzus

Automatikus kézidarab-észlelés

TwinLight® Parodontális
kezelés

WPT ™
Vezeték nélküli lábkapcsoló

Grafikus szövethatásinterfész

Periimplantitis kezelés

*opcionális (ST-E Pro Plus)

Modell

Magas színvonalú, könnyen
használható kézidarabok
H02

Fényvezető fej nélküli
(érintkezésmentes), 90°os szögű Er:YAG könyökdarab

R17

Fényvezető fejnélküli,
érintkezésmentes egyenes Er:YAG kézidarab
kollimált nyalábbal és
5 mm-es megvilágítási
ponttal

H14

Fényvezető fejjel ellátott, 90°-os szögű Er:YAG
könyökdarab
Fényvezető fejjel ellátott, egyenes
Er:YAG kézidarab

R21-C3

300 µm száloptikás
Nd:YAG kézidarab

R09-3

Fényvezető fej nélküli,
érintkezésmentes egyenes Er:YAG kézidarab
kollimált nyalábbal és
5 mm-es megvilágítási
ponttal 7 tükrös karhoz

R21-C2

200 µm száloptikai
kábel
Nd:YAG kezelőfej

R02

Fényvezető fej nélküli,
érintkezésmentes
90°-os szögű Er:YAG
fogászati könyökdarab
7 tükrös karhoz

R14

90°-os szögű Er:YAG
fogászati könyökdarab
7 tükrös karhoz

LA adapter

R15

Dermatológiai, egyenes kézidarab kollimált, 3 mm-es
megvilágítási ponttal

R30-A

Nd:YAG esztétikus és
dermatológiai
kézidarab
változtatható, 2-8
mm-es
megvilágítási ponttal

R16

Dermatológiai, egyenes kézidarab kollimált, 7 mm-es
megvilágítási ponttal

PS04

Pixeles szerkezetű
Er:YAG kézidarab

Egyedülálló, kollimált,
homogén Nd:YAG
nyaláb
1 cm2 -es megvilágítási
ponttal

Intraorális adapter
R16 vagy Genova
kézidarabhoz

Az első digitális vezérlésű lézeres
fogászati kézidarab

X-Runner

A LightWalker az első fogászati lézerrendszer
a világon, amely digitálisan vezérelt fogászati
kézidarabbal is működik. A Fotona forradalmi
X-Runner® technológiája, az ultraprecíz HDS
(nagysűrűségű pásztázás) üzemmóddal növeli
a fogászati lézeres kezelések precizitását, mivel
gyorsan és pontosan végigvezeti a lézernyalábot a
kezelt felületen a tökéletesen kialakított, előzetesen
meghatározott mintázatoknak megfelelően.
Páratlan precizitás
Az X-Runner® számos fogászati eszközt kivált,
pontosabbá, egyszerűbbé és könnyebbé téve a
kezeléseket. Precíz, konzisztens és egyenletes ablációt biztosít a kemény és lágy szövetekben egyaránt, 6×6 mm-es felületen. Az X-Runner® a kezelési
terület alakját és méretét előre kiválasztja, lehetővé
téve a kezelőorvosok számára, hogy a kezeléseket
olyan sebességgel és konzisztenciával végezzék,
amely bármely más eszközzel gyakorlatilag megvalósíthatatlan.
Sétáljon a jövőbe a LightWalkerrel
A LightWalker technológia lehetővé teszi a
kezelőorvosok számára a lézerfény legfontosabb
tulajdonságának igénybevételét – ez pedig a
súlytalansága. Az új X-Runner® digitális vezérlésű
fogászati kézidarab lényeges előrelépés a lézeres
fogászatban, amely jelentős hatással lesz a
sebészet, a konzerváló fogászat és az implantológia
területeire.

Az X-Runnerrel végzett precíz és
gyors ablációt követően

Példák könnyen megvalósítható pásztázási mintákra
keményszövet fúrásakor és vágásakor.

Korszerű támogatás a lézeres
fogászati praxisához

Nemzetközi lézeres
fogászati workshopok
n
n
n
n

nemzetközi lézertechnológiai szakértők vezetésében
elő bemutatók aktív részvétellel
a lézeres fogászat valamennyi területének bemutatása
kiváló tapasztalatcsere-lehetőség

A Laser and Health Academy oktatóközponttal társszervezésben megrendezett
orvosi workshopjaink során nemzetközileg elismert orvosszakértők gyakorlati
bemutatókat tartanak lézereink működéséről annak érdekében, hogy ön
a saját LightWalker lézerrendszeréből a legtöbbet hozhassa ki. A lézeres
fogászat területén a Fotona szoros együttműködésben dolgozik továbbá más
vezető oktatási intézményekkel is, hogy az általa kínált LA&HA Mesterképző
programját elvégezve Önt is segítse a lézerspecialistává válás útján.
www.laserandhealth.com
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1964 ÓTA A PIACON
A Fotona 50 éves tapasztalata a világ legfejlettebb többfunkciós fogászati
lézeres technológiáit inspirálta. A Fotona orvosi lézereinek lelke a nagy
teljesítményű, szilárdkristályos lézerforrás, amely az ágazatban bevált,
hatékony kezelési hullámhosszakat állítja elő. A két alapvető hullámhossz
kombinációja kiválóan alkalmas arcesztétikai és fogászati beavatkozások
kiemelkedően széles skálájának lebonyolítására. A Fotona saját fejlesztésű
kézidarabjai, innovatív üzemmódjai és fejlett nyalábprofil-technológiái tovább
tökéletesítik ezeket az orvosi hullámhosszakat a maximális teljesítmény és
hatékonyság biztosítása érdekében.
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Dallas, TX 75234
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A Fotona az alábbi tanúsításokkal rendelkezik: ISO
9001:2008, EN ISO 13485:2003, MDD 93/42/EEC, ANNEX
II.3, ISO 13485:2003 (CMDCAS). A helyes gyártási gyakorlat (GMP) az FDA szabályzata szerint
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