
KORZYŚCI PŁYNĄCE  
ZE STOSOWANIA  
LASERA 
–  Minimalne lub zerowe krwawienie 
–  Brak opuchlizny, szybsze gojenie 
–  Zmniejszone ryzyko infekcji po zabiegu 
–  Minimalne znieczulenie lub jego brak 
–  Krótszy czas na fotelu, mniejszy lęk 
–  Wybielanie – jedna wizyta 
–  Minimalny ból
–  Rezultat osiągany w krótszym czasie 
–  Może być stosowany u kobiet w ciąży 

oraz u osób z rozrusznikiem serca 
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NOWE 
TECHNOLOGIE 
LECZENIA



DO JAKICH ZABIEGÓW  
WYKORZYSTUJEMY  
LASER?
W stomatologii laser LITEMEDICS  
wykorzystuje się do:
–  leczenia nadwrażliwości
–  podczas leczenia kanałowego 
–  do wybielania zębów 
–  do leczenia chorób przyzębia 
–  podczas zabiegów chirurgicznych 
 

NADWRAŻLIWOŚĆ 

Nadwrażliwość szyjek zębowych powstaje podczas 
recesji dziąsła lub uszkodzenia szkliwa, w wyniku 
czego, odsłaniają się bogato unerwione kanaliki zę‑
binowe, co objawia się bólem i dyskomfortem. Pod‑
czas jednorazowego zabiegu laserem zmniejszamy 
średnicę kanalików zębinowych i uczucie nadwraż‑
liwości znika.

LECZENIE KANAŁOWE

Celem leczenia jest wydrążenie z systemu kanało‑
wego zakażonej, chorej miazgi, a tym samym usu‑
nięcie bakterii, żeby infekcja się nie rozprzestrzeniała. 
Niestety nie ma jeszcze metody pozwalającej na stu‑
procentowe wyeliminowanie tych drobnoustrojów, 
jednak nowoczesne techniki, takie jak laser, zwięk‑
szają skuteczność dezynfekcji kanałów nawet o 80%. 

WYBIELANIE ZĘBÓW
Warunkiem rozpoczęcia procedury laserowego 
wybielania zębów jest ich wcześniejsze dokład‑
ne oczyszczenie oraz wypełnienie ewentualnych 
ubytków. Zabieg polega na nałożeniu na zęby 
specjalnego żelu zawierającego 40% nadtlenku 
wodoru i jego aktywowanie pod wpływem wiązki 
lasera. Efekt wybielania jest widoczny od razu, lecz 
jest on zależny od indywidualnych uwarunkowań 
pacjenta.

CHOROBY PRZYZĘBIA

Laser wykorzystujemy również w periodontolo‑
gii (stomatologii zajmującej się chorobami dzią‑
seł), tzw. paradontoza. Zastosowanie sterylizacji 
i biostymulacji laserowej kieszonek dziąsłowych 
eliminuje w  znacznym stopniu florę bakteryjną 
odpowiedzialną za stan zapalny, zdecydowanie 
przyśpieszając gojenie i zmniejszając ból.

ZABIEGI CHIRURGICZNE 

Laser diodowy w chirurgii stomatologicznej wyko‑
rzystujemy do odsłaniania niewyrzniętych zębów, 
resekcji dziąsła, nacięcia i drenażu ropni, zmniej‑
szenia przerostu dziąsła, odsłaniania implantów, 
usuwania wędzidełek oraz leczenia bólu. Dzię‑
ki zastosowaniu tego typu technologii leczenie 
jest mniej inwazyjne, proces gojenia jest szybszy 
i mniej bolesny. 


