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LECZENIE 
CHRAPANIA

LASEROWE 
WYBIELANIE ZĘBÓW

Skuteczne leczenie chrapania i bezdechu 
sennego jest możliwe poprzez stymulację  
kolagenu wiązką lasera. W efekcie zwiększa 
się sprężystość  tkanek miękkich górnych dróg 
oddechowych i zmniejsza się ich podatność na 
wibracje, słyszane jako chrapanie.

www.btlstomatologia.pl

SPRAWDŹ, JAKIE ZABIEGI 
LASEREM FOTONA LIGHTWALKER 

OFERUJE TWÓJ DENTYSTA

System Fotona TouchWhiteTM w najbardziej 
efektywny i bezpieczny sposób wykorzystuje 
całą energię do aktywacji żelu wybielającego. 
Podczas zabiegu promieniowanie lasera nie 
przenika w głębsze struktury zęba. 

• Poprawa jakości snu pacjenta i jego bliskich

• Bezinwazyjny i bezbolesny zabieg

• Potwierdzona badaniami skuteczność

• Brak ryzyka uszkodzenia tkanek zęba

• Wysoka skuteczność zabiegu

• Brak nadwrażliwości pozabiegowej

• Stomatologia zachowawcza

• Leczenie nadwrażliwości zębów

• Endodoncja − udrażnianie i dezynfekcja 
kanałów korzeniowych

• Periodontologia − leczenie chorób przyzębia

• Stomatologia dziecięca

• Leczenie chrapania i bezdechu sennego

• Biostymulacja

• Chirurgia stomatologiczna i implantologia

• Stomatologia estetyczna



LECZENIE 
NADWRAŻLIWOŚCI

LECZENIE 
ENDODONTYCZNE

REWOLUCYJNE 
LECZENIE PRÓCHNICY 

STOMATOLOGIA 
LASEROWA

BEZBOLESNA 
STOMATOLOGIA 
DZIECIĘCA

LASER FOTONA LIGHTWALKER to najbardziej 
zaawansowane urządzenie stomatologiczne. 
Połączenie dwóch wzajemnie uzupełniających się 
długości fal laserowych: Er:YAG i Nd:YAG pozwala 
na BEZBOLESNE i NIEINWAZYJNE leczenie 
zębów. 

Laserowe leczenie nadwrażliwości zębów to 
jedyna nieinwazyjna metoda, która już po 
pierwszym zabiegu daje rezultat całkowitego 
pozbycia się problemu. Wiązka lasera skutecznie 
i trwale zamyka kanaliki zębinowe, dając 
natychmiastową ulgę.

Leczenie TwinLightTM Fotona to innowacyjna 
metoda, wykorzystująca dwa wzajemnie 
uzupełniające się lasery. To najskuteczniejszy 
sposób dezynfekcji kanału korzeniowego wraz 
z jego bocznymi odgałęzieniami. Jako jedyny 
usuwa aż 99,9% bakterii w całym systemie 
korzeniowym, eliminując w ten sposób ryzyko 
ponownego leczenia kanałowego.

Leczenie próchnicy za pomocą wiązki lasera 
pozwala na precyzyjne i bezbolesne usuwanie 
tylko chorobowo zmienionych tkanek zęba. 
Jednocześnie bakteriobójcze działanie światła 
dezynfekuje opracowywany obszar i skraca czas 
trwania zabiegu.

Terapia laserowa jest najdelikatniejszą metodą 
leczenia zębów, niewymagającą znieczulenia 
małego pacjenta. Komfort i skuteczność zabiegu 
sprawi, że Twoje dziecko przestanie bać się wizyt 
u dentysty.

Działanie 
przeciwzapalne 

i przeciwbakteryjne

Szybsze 
gojenie się ran

• Bezpieczna i bezbolesna metoda

• Brak skutków ubocznych

• Długotrwały efekt już po jednym zabiegu

• Całkowita dezynfekcja kanału

• Skrócenie czasu trwania zabiegu

• Brak ryzyka powtórnej endodoncji

• Precyzyjne i minimalnie inwazyjne 
opracowywanie ubytków

• Brak występowania próchnicy wtórnej

• Brak konieczności stosowania znieczulenia

• Ochrona zęba przed powstawaniem 
mikrourazów

• Brak konieczności stosowania znieczulenia

• Całkowicie bezbolesny zabieg

• Brak nieprzyjemnego odgłosu wiertła

Lepsze 
samopoczucie 

pacjenta

Brak odgłosu 
i wibracji wiertła

Brak igieł 
i szwów

Zminimalizowane 
krwawienie


