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Waterlase ласери

Клинички индикации

ЕКСКУЗИВЕН ДИСТРИБУТЕР ЗА МАКЕДОНИЈА

Меки ткива
(Вклучително и ткивата на забна пулпа)
Инцизија, ексцизија, вапоризација, 
аблација и коагулација на оралните 
меки ткива, вклучувајќи:

• Ексцизиони и инцизиони биопсии
• Експозиција на не еруптирани заби
• Отстранување на фиброми
• Припрема на ламбо - инцизија на 

мекото ткиво за да се припреми 
ламбото и откривање на коската

• Припрема на ламбо - инцизија на 
мекото ткиво за да се припреми 
ламбото и откривање на 
импактирани заби

• Френулектомија
• Кондиционирање на гингивалното 

ткиво при земање на отисоци
• Гингивектомија
• Гингивопластика
• Гингивална инцизија и ексцизија
• Хемостаза
• Инцизија и дренажа на апцес
• Мекотивна киретжа на 

пост-екстракциона рана и 
периапикални ткива при апикотомија

• Леукоплакија
• Оперкулектомија
• Орални папилоектомии
• Пулпотомија
• Екстирпација на пулпа
• Пулпотомија при ендодотски третман
• Чистење на коренски канали
• Редукција на гингивална хипертофија
• Мекотивно продолжување на 

клиничката коронка
• Третман на афти и улцери на 

оралната лигавица
• Вестибулопластика

Тврди ткива
Основни индикации

• Препарација на кавитети класа I, II, III, 
IV и V 

• Отстранување на кариес
• Кондиционирање на емајлот
• Енамелопластика, припрема за 

залевање на фисури

Пародонтални процедури
• REPAIR Protocol: процедура за нов 

атачмен помогната од Waterlase 
Er,Cr:YSGG 

• Отстранување на субгингивални 
конкременти во пародонтални 
џебови со затворена или отворена 
киретжа

• Отстранување на воспалено 
едематозно ткиво

• Мукопериостално ламбо
• Мукозално ламбо
• Киретажа на меки ткива
• Отстранување на заболено, инфек-

тирано, воспалено и некротично 
ткиво во пародонталните џебови

• Отстранување на гранулационо 
ткиво од коскени дефекти

• Дебридман на сулкусот 
(отстранување на заболено, 
инфектирано, воспалено и 
некротично ткиво во пародонталните 
џебови, за да се подобрат 
клиникчките знаци вклучувајќи 
гингивален индекс, ИДГ, длабочина 
на сондирање, загуба на атачмен и 
луксација на забите)

• Остеопластика и реконтурирање на 
коската( отстранување на коска за 
да се корегираат коскени дефекти и 
созавање на физиолошки коскени 
контури)

• Остектомија (ресекција на коска за 
корекција на коскената архитектура)

• Клиничко продолжување на 
коронката со ресекција на коска

Ендодонски процедури на 
тврдите ткива
• Препарација на заб за 
   постигнување пристап до 
   коренските канали
• Обработка на коренските 
   канали 
• Дебридман на коренските 
   канали
• Дезинфекција на коренските 
   канали

Хирушки ендодотски 
процедури
• Препарација на ламбо- инцизија на 

меките ткива
• Препарација на коската за да се 

направи прозорче за пристап до 
апексот на корените

• Апикотомија
• Препарација на коренските канали 

за ретроалвеоларно затварање на 
каналите

• Отстранување на патолошки и 
неопластични ткива

Хирургија на коска
• Сечење, контурирање и ресекција на 

коскени ткива
• Остеотомија

Коронки и ламинати
• Отстранување на целосно 

порцелански коронки и ламиати


