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1. Įvadas 

1.1. Įžanga 

DenLase diodinio lazerio sistemoje, pagamintoje China Daheng Group, Inc., taikoma naujausia puslaidininkių lazerio 

technologija minkštųjų audinių operacijoms ir profilaktinei priežiūrai. Dauguma procedūrų gali būti atliekamos lengvai ir greitai, 

yra mažiau traumuojančios ir mažiau invazyvios. 

Visos DenLase lazeriu atliekamos klinikinės procedūros turi būti pagrindžiamos klinikinėmis indikacijomis, kaip ir atliekamos  

tradiciniais būdais. Prieš bet kokią intervenciją privalo būti įvertinta rizika pacientui. Specialistas turi visada taikyti įmanomai 

mažiausią poveikį pacientui turinčią taktiką. Optimalūs operacijos parametrai turi būti pasiekti procedūrą pradedant mažiausio 

rekomenduojamo galingumo nustatymais, vėliau juos didinant pagal poreikį. Didesnės galios naudojimas mažina pjovimo ir 

audinių pašalinimo tikslumą ir didina terminį poveikį greta esantiems audiniams. 

Prieš pradedant naudoti lazerio sistemą būtina perskaityti Naudotojo instrukcija ir šį Klinikinį vadovą. 

 
 

Šiame Klinikiniame vadove pateikiamos lazerio naudojimo instrukcijos, tačiau rekomenduojamas ir papildomas lazerio 

naudojimo technikos mokymas. 

1.2. Bendri lazerio naudojimo nurodymai 

Minkštųjų audinių operacijos atliekamos trumpais ir greitais 1-2 mm ilgio “teptuko“ pobūdžio brūkštelėjimais. 

 Pakreipkite optinę skaidulą tokiu kampu, kad lazeris pašalintų audinius plokščiai nuskeltu smaigaliu, tačiau neužbaikite 
pjovimo aklai stačiu kampu į dantenas. 

 Galite padaryti naują kontūrą ar nupjauti per storus audinius. 

 Visada venkite audinių liekanų susikaupimo ant skaidulos smaigalio. 

 Jei pablogėjo pjovimo efektyvumas, per naują nuskelkite ir suaktyvinkite skaidulos smaigalį.  

 Nelaikykite skaidulos smaigalio ilgesnį laiką vienoje vietoje ir nenaudokite per didelio energijos galingumo. 

 Venkite kontakto su antkauliu ir nenaudokite DenLase alveolinio kaulo operacijoms. 

Audinių liekanas nuo operacinio lauko galima švelniai nuvalyti naudojant marlės arba medvilnės kempinėle, suvilgytą vandeniu 
arba vandenilio peroksidu. Patarkite pacientui nevalgyti karšto ir aštraus maisto, kol operacijos vieta užgis. 

Ne visoms minkštųjų audinių precedūroms reikia audinių kontakto su skaidulos audiniu. Tokioms procedūroms naudojamas 
nesuaktyvintas smaigalys, nes reikia, kad energija laisvai sklistų iš smaigalio (palyginimui – kaip vanduo iš laistymo žarnos). 
Suaktyvintas smaigalys kaupia lazerio energiją ir greitai pašalina audinius, jį prilietus. Tiek naudojant suaktyvintą, tiek ir 
nesuaktyvintą smaigalį visada būtina prieš procedūrą patikrinti, ar teisingai nuskeltas skaidulos smaigalys (žr. 2.1.1, 2.1.2 
skyrius). 

Esant poreikiui lazerio procedūros metu naudokite orą intervencijos vietos aušinimui. Paciento kortelėje užrašykite naudotą 
aparato galią ir intervencijos trukmę. 

 

 

1.3. Pooperacinės rekomendacijos 

Galima valyti minkštu dantų šepetėliu. Vengti sūraus, aštraus maisto ir citrusinių vaisių. Esant poreikiui gali būti skiriamas 

ibuprofenas. Vaistai nuo skausmo dažniausiai nebūtini.  

Skirta naudoti tik odontologams.  Valdymo prietaisų ar vidinių dalių pakeitimai gali 

sukelti pavojingą poveikį.                                                                                                                                

Visada rekomenduojama naudoti mažiausią efektyvią lazerio galią, pakankamą audinių 

modifikavimui, bet nesukeliančią audinių apanglėjimo 
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2. Naudotojo vadovas 

2.1. Paruošimas 
2.1.1. Optinės skaidulos šarvo nuėmimas 

Optinės skaidulos šarvas yra lengvai nuimamas pirštais. Veikiant lazeriui ant optinės skaidulos smaigalio kaupiasi audinių 

likučiai ir smaigalys genda. Kai skaidulos galas pajuoduoja 3-4 mm, reikia nuimti šarvą ir per naują nuskelti skaidulos smaigalį.  

Šarvo nuėmimo procedūra: 

A. Laikydami optinę skaidulą viena ranka, kitos rankos nykščio nagu suimkite skaidulos šarvą toje vietoje, kur norite jį 

nuimti. 

B. Suspauskite skaidulos šarvą tarp pirštų nagų ir traukdami skaidulą nuimkite 10-20 mm šarvo. 

C. Iš viso nuimkite 5-6 cm skaidulos šarvo. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Optinės skaidulos nuskėlimas 

Skaidulos smaigaliui gendant, jis gali nulūžti ir įkristi į vagelę ar gilią periodontinę kišenę. Kad to išvengti, būtina periodiškai 

nuskelti pajuodusį smaigalį. Nuėmus šarvą, skaidula nuskeliama maždaug 8-10mm nuo ankstesnio nuskėlimo vietos, kad 

neliktų pajuodusios smaigalio dalies. 

A. Rodomuoju pirštu prispauskite skaidulą. 

B. Pieštukinio kirstuko ašmenimis įrėžkite skaidulą 

reikiamoje vietoje. 

C. Laikydami skaidulą abiejų rankų nykščiais ir 

rodomaisiais pirštais, nulaužkite ją ties kirstuko 

padaryta žyme. 

 

D. Patikrinkite, ar teisingai nuskėlėte smaigalį. 

Laikydami smaigalį statmenai apie 10mm virš 

balto popieriaus įjunkite lazerį READY rėžimu. Jei 

nuskėlimas teisingas, turite matyti tikslų 

raudonos šviesos skritulį. Jei nuo skritulio sklinda 

matomi spinduliai, nuskėlimą turite pakartoti. 

 

2.1.3. Antgalio naudojimo rekomendacijos 

Šarvo nuėmimas Atkarpomis po 10-20 mm iš viso nuimkite 5-6 cm šarvo 

Pastaba: skaidulą nulaužkite vienu atsargiu, bet tvirtu judesiu 

Pastaba: reikia vengti skaidulos šarvo pažeidimo per smarkiai priveržiant antgalio 

varžtą. Užtenka lengvai prisukti, kad skaidula gerai laikytųsi antgalyje.  
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Rekomenduojama antgalio paruošimo procedūra 

A. Uždėkite antgalio tūtelę. 

B. Atpalaiduokite antgalio veržlę, tačiau jos 

nenuimkite.  

C. Įkiškite maždaug 15cm skaidulos per 

antgalio veržlę į antgalį. Įsitikinkite, kad 

nuimta apie 2cm skaidulos šarvo. 

D. Atsargiai prakiškite skaidulos galą per 

plastikinę smaigalio tūtelę. 

E. Paslinkite skaidulą, kad ji apie 5mm išlystų iš plastikinės smaigalio tūtelės, ir švelniai užveržkite antgalio veržlę. 

 

2.1.4.  Dezinfekcija 

DenLase diodinio lazerio sistema pristatoma nesterili. Prieš naudojimą ją reikia dezinfekuoti. Rekomenduojamos lazerio dalių ir 

priedų dezinfekcijos procedūros: 

Plastikinės smaigalio tūtelės yra nesterilios ir po panaudojimo turi būti utilizuotos, laikantis infekuotų atliekų šalinimo taisyklių. 

Nėra pakartotinio panaudojimo ar sterilizacijos rekomedacijų. 

Optinė skaidula dezinfekuojama žemiau nurodytu tirpalu. 

Antgalis optinei skaidulai gali būti autoklavuojamas ir turi būti dezinfekuotas po kiekvieno panaudojimo. 

Dezinfekavimui naudojamas praskiestas o-phenylphenolio ir p-3-amylphenolio tirpalas, laikantis jo gamintojo nurodymų. 

Jei reikalinga stipri sterilizacija, rekomenduojamas toks protokolas: 
Sterilizacija etileno oksidu: 
Paruošimas: temperatūra 35-460C 

Laikas: mažiausiai 12 valandų 

Santykinis drėgnumas: 45-75% 

Dujos: 12% etileno oksido ir 88% freono mišinys 

Sterilizavimo temperatūra: 35-460C 

Sterilizavimo laikas: 10 – 13 valandų 

Išbandytos ir rekomenduojamos dezinfekuojančios medžiagos: 

A. Microcide (Shulte & Mayer) 

B. Durr FD 322 (Durr Dental) 

 

2.1.5. Skaidulos smaigalio aktyvinimas 

 

Dažniausiai prieš naudojimą optinės skaidulos smaigalys turi būti suaktyvinamas. Aktyvinimo laipsnis priklauso nuo šalinamų 

audinių kiekio. Jei šalinama nedaug audinių, užtenka aktyvuoti tik skaidulos smaigalį. Skaidulos smaigalį reikia lygiai nuske lti, 

kad gautųsi plokščias paviršius, kuris aktyvinamas ant tamsaus objekto, pvz., rašalo, kraujo ar vandeninių dažų. 

 

Smaigalį lengviausia paruošti lengvai braukant plokščiąjį smaigalio paviršių artikuliacinio 

popieriaus („kalkės“) paviršiumi, nustačius 1 vato pastovią bangą (CW). Ant smaigalio lieka 

rašalo, kuris įkaitina smaigalį, priglaudus jį prie popieriaus 1-2 sekundes. Kaitinant ilgiau 

smaigalys greičiau nusidėvi. 

 

  Įspėjimas: didesnio galingumo spindulys gali uždegti popierių.  
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2.2. Klinikinio naudojimo rekomendacijos 

Gydymo procedūrų meniu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pradiniame lange paspaudus reikiamą meniu klavišą atsidaro užprogramuotų 

atitinkamos srities gydymo procedūrų langas. Palietus ekrane procedūros 

pavadinimą, atsidaro Nustatymų langas su iš anksto parinktais procedūros 

parametrais. Rekomenduojamus nustatymus galima reguliuoti rankiniu būdu.  

Palietus klavišą Ready ir nuspaudus kojinį pedalą pradedama pasirinkta procedūra. 

Pasirinkus klavišus nuo USER1 iki USER7, galima užprogramuoti procedūros rėžimą savo nuožiūra. 

  

Pradinis langas 

Procedūros pasirinkimas 

Nustatymų langas 



 
 

Atstovas Lietuvoje UAB Baltic Medservice, Laisvės pr. 125, Vilnius, tel. (+370) 698 88923 / el.paštas: denlase@balticmedservice.lt 7 

Sritis Pavadinimas* 
Lazerio 

rėžimas 
Smaigalys Galia 

Vidutinė 

galia 

Impulso 

dažnis 

Skaidulos 

diametras 

Chirurgija 

Abscess  CW Aktyvuotas 1.0 W 1.0 W - 400µm 

Angioma CW Aktyvuotas 4.0 W 4.0 W - 400µm 

Crown Lengthening  Pulsinis Aktyvuotas 5.0 W 2.5 W 50Hz 400µm 

Curettage Pulsinis Aktyvuotas 3.0 W 1.5 W 2.5KHz 400µm 

Cyst  CW Aktyvuotas 2.5 W 2.5 W - 400µm 

Fibroma CW Aktyvuotas 2.0 W 2.0 W - 400µm 

Frenectomy  CW Aktyvuotas 3.0 W 3.0 W - 400µm 

Gingivectomy CW Aktyvuotas 4.0 W 4.0 W - 400µm 

Implant Uncovery  CW Aktyvuotas 3.0 W 3.0 W - 400µm 

Orthodontics  CW Aktyvuotas 1.8 W 1.8 W - 400µm 

Troughing Pulsinis Aktyvuotas 2.5 W 1.25 W 500Hz 400um 

 

Endo 

Pulpotomy  Pulsinis Aktyvuotas 2.0 W 1.0 W 500Hz 200µm 

Canal Sterilization  CW Neaktyvuotas 1.2 W 1.2 W - 200µm 

 

Dantų 

balinimas 

Single  CW - 1.0 W 1.0 W -  400um 

Quadrant  
CW - 7.0 W 7.0 W - 

Bleaching 

Handpiece 

 

Perio 

PDT  CW Neaktyvuotas 0.3 W 0.3 W - 400um 

Periimplantitis  Pulsinis Neaktyvuotas 2.5 W 1.25 W 50Hz 400um 

Periodontitis  Pulsinis Neaktyvuotas 2.5 W 1.25 W 50Hz 400um 

 

Lazerio 

terapija 

Aphthous Ulcer  CW Neaktyvuotas 2.0 W 2.0 W - 400um 

Biostimulation  
CW - 1.5 W 1.5 W - 

Therapy 

Handpiece 

Hemostasis  CW Neaktyvuotas 1.0 W 1.0 W - 400um 

Herpes  CW Aktyvuotas 2.0 W 2.0 W - 400um 

*pavadinimas anglų kalba, koks nurodomas prietaiso meniu; 

CW = nuolatinė banga (Continuous wave) 
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2.2.1. Abscesas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

1 Abscess drenažo suformavimas aktyvuotas 1,0 W 1,0 W CW 
Nustatykite pažeidimo būklę (ūmus ar lėtinis) ir intervencijos vietą. Labiausiai iškilusioje pūslelės vietoje priglauskite skaidulos 
smaigalį ir trumpais judesiais padarykite inciziją drenažui. Išsiskyrusį eksudatą praplaukite druskos tirpalu ir išsiurbkite. Įkiškite 
neveikiantį skaidulos smaigalį iki absceso viršūnės ir, atitraukę apie 2mm, įjunkite lazerį ir lėtai ištraukite skaidulą. Leiskite 
išbėgti eksudatui ir vėl įkiškite neveikiantį skaidulos smaigalį beveik iki absceso viršūnės ir įjungę lazerį smaigalį lėtai ištraukite.  
Pakartokite šią procedūrą keletą kartų, kol visiškai susiformuos  drenažo kelias. Nuskelkite skaidulos smaigalį ir, jo neaktyvavę, 
įkiškite smaigalį į suformuotą fistulę. Nustatykite lazerį 2 W galia pulsiniu rėžimu (impulso trukmė 200 µs, impulso intervalas 
200 µs) ir jį įunkite. Pastaba: ši procedūra sumažins likusių patogeninių mikrobų skaičių. Toliau pacientą gydykite pagal absceso 
gydymo rekomendacijas antibiotikais, burnos skalavimu ir pan. 

Esant vietinio nuskausminimo poreikiui, naudokite vietinius anestetikus pagal gamintojų rekomendacijas. 

2.2.2. Aftinė opa 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 
2 Aphthous Ulcer aftinė opa neaktyvuotas 1,0 W 1,0 W CW 
Naujai nuskeltu nesuaktyvintu skaidulos smaigaliu, nustatę 0,5 W galią, pradėkite procedūrą maždaug 10mm virš opos 
paviršiaus, darydami smaigaliu apskritimus virš opos nuo periferijos link opos centro. Tada nustatykite lazerį 1,5 W galia, tęskite 
procedūrą 10-20 sekundžių ir paklauskite, ar pacientas nejaučia skausmo ar nepakeliamo karščio. Jei ne, padidinkite galią iki 1,8 
W ir tęskite procedūrą 30 sekundžių. Jei pacientas nejaučia diskomforto, padidinkite lazerio galią iki 2,0 W. Pakartokite 
procedūrą trečią kartą, tuo pačiu priartindami smaigalį prie opos paviršiaus. Dažniausiai opos paviršius pabala. Jei taip įvyko, 
tos dienos procedūra yra pabaigta. Jei žaizda nepabala, galima priartinti smaigalį iki 2mm virš žaizdos. 
Pastaba: viena procedūra negali trukti ilgiau nei 2 minutes. Esant įjungtam lazeriui, nesustokite darydami apskritimus virš 
žaizdos. 
Jei žaizda neužgijo, pakartokite procedūrą po trijų dienų. 
 
2.2.3. Biostimuliacija 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

3 Biostimulation biostimuliacija Terapinis antgalis 1,5 W 1,5 W CW 
Naudokite specialų terapinį antgalį biostimuliacijai. Priartinkite antgalį prie stimuliuojamos zonos, bet nepriglauskite. Įjungę 
lazerį, judinkite antgalį 1-2 mm virš stimuliuojamos zonos. Procedūrą tęskite 3 minutes. 

 
2.2.4. Balinimas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

4 Bleaching dantų balinimas balinimo antgalis 7,0 W 7,0 W CW 
Prijunkite balinimui skirtą antgalį. Švitinkite specialiu balinimo geliu padengtą dantų paviršių 30 sekundžių. Palaukite 1 minutę, 

kol išryškės poveikis. Paklauskite, ar pacientas nejaučia skausmo ar pernelyg didelio karščio. Pakartokite tą pačią procedūrą 

keturis kartus. Bendra balinimo procedūra negali viršyti 6 minučių. Naudodami balinimo gelį, vadovaukitės jo gamintojo 

rekomendacijomis. 

 

2.2.5. Kontūrų formavimas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

5 Canal sterilization Kanalų sterilizavimas neaktyvuotas 1,2 W 1,2 W CW 
Šaknies kanale naudokite 200μm optinę skaidulą. Pirmiausia su šaknies kanalo instrumentu ISO 15 išmatuokite kanalo ilgį ir 

pažymėkite jį spalvotu rašikliu ant optinės skaidulos. Įkiškite optinę skaidulą iki šaknies kanalo viršūnės, atitraukite atgal 1 mm 

ir pradėkite švitinimą. Sukamaisiais judesiais lėtais ištraukite skaidulą iš kanalo ir pakartokite šį veiksmą nuo keturių iki aštuonių 

kartų kiekviename kanale. Pulpos audiniai prilips prie skaidulos smaigalio. 
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Rekomendacijos šaknies kanalo gydymui: kanalą gydykite įprastu būdu, o lazeriu atlikite tik kanalo dezinfekciją. 

 

2.2.6. Kontūrų formavimas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 
6 Contouring Kontūrų formavimas aktyvuotas 0,8 W 0,8 W CW 
Aktyvuotu smaigaliu švariai nuvalykite audinius nuo danties labialinio paviršiaus, atkeliant lopą nuo danties arba jį nupjaunant. 

2.2.7. Vainiko prailginimas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

7 Crown Lengthening Vainiko prailginimas aktyvuotas 5,0 W 2,5 W 50 HZ 
Įkiškite skaidulos smaigalį į kišenę, paleiskite lazerį ir traukite smaigalį iš dešinės į kairę. Stenkitės nekišti smaigalio giliau, kaip 

3mm. Jei reikia atlikti procedūrą giliau, nepalieskite smaigaliu kaulo: pradžioje įkiškite į kišenę neįjungtą smaigalį, palieskite 

kaulą ir įjunkite lazerį tik atitraukę smaigalį nuo kaulo paviršiaus 1mm. 

2.2.8. Kiuretažas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 
8 Curretage uždegiminių/nekrozavusių 

audinių pašalinimas 
aktyvuotas 3,0 W 1,5 W 3,5 kHz 

Neįjungus lazerio, įkiškite skaidulos smaigalį iki pat kišenės dugno ir ištirkite jos formą. Pradėkite švitinti lazeriu epitelio kraštą. 

Visada naudokite mažiausią lazerio galią, reikalingą rezultatui pasiekti. Laikykite optinę skaidulą lygiagrečiai šaknies paviršiui 
arba šiek tiek nukreiptą dantenų kryptimi. Lieskite epitelį ir atlikite sklandžius bei vidutiniškai greitus horizontalius ir vertikalius 
judesius uždegimo zonoje, kol nuvalysite visas granuliacijas. Procedūros metu galite naudoti vandenį plovimui. Audinių likučius 
nusiurbkite. Šios procedūros trukmė priklauso nuo uždegiminio ploto dydžio. Paprastai kišenėms iki 6mm pakanka 30 
sekundžių, gilesnėms – 45 sekundžių. 

Jei pacientas jaučia didelį diskomfortą, sumažinkite lazerio galią. Galima naudoti anestetikus. 

2.2.9. Greitas pjovimas nuolatine banga 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

9 Elektrosurgery Greitas pjovimas nuolatine 
banga 

aktyvuotas 1,3 W 1,3 W CW 

Priartinkite smaigalį prie šalinamo audinio, bet jo nelieskite. Įjunkite lazerį ir braukite virš audinio, kol jį nupjausite. Jei spausite 
per stipriai, skaidulos smaigalys gali įsmigti į audinį. Būkite atsargūs, nes pastovios bangos rėžimu lazeris pjauna greitai ir giliai. 

2.2.10. Ekscizija 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

10 Excision Audinių ėmimas biopsijai aktyvuotas 2,0 W 1,0 W 500 Hz 
Nustatykite pažeidimo kontūrą sveikų audinių ribose 2mm atstumu nuo pažeidimo krašto. Suimkite pakitusius audinius 
hemostatu arba audinių replėmis ir juos kilstelėkite. Įjunkite lazerį ir liesdami smaigaliu paviršių pjaukite greitais 2-3mm 
judesiais sveikų audinių ribose, neakumuliuodami perteklinės energijos vienoje vietoje. Pašalintus audinius įdėkite į tam skirtą 
buteliuką ir siųskite tyrimui. 

Pastaba: jei bioptatą išpjovėte 2mm nuo pakitusių audinių krašto, patologas galės palyginti sveikus ir pakitusius audinius. 

2.2.11. Frenektomija 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

11 Frenectomy pasaitėlio plastika aktyvuotas 3,0 W 3,0 W CW 
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Pasaitėlio plastikos operacija yra skirtinga trims zonoms: 

1. Apatinio žandikalio labialinis arba bukalinis pasaitas. 

2. Apatinio žandikaulio lingvalinis pasaitas. 

3. Viršutinio žandikaulio labialinis arba bukalinis pasaitas. 

Apatinio žandikaulio labialinio pasaito plastika: 

Įtempkite pasaitą, atitraukdami lūpą arba skruostą. Pradėkite pjovimą nuo prisitvirtinimo prie dantenų krašto statmenai 
pasaitui. Lengvai tempdami pasaitą, tęskite pjovimą, kol priartėsite prie antkaulio. 

Pastaba: neįpjaukite ir nepažeiskite antkaulio! 
Esant plačiam pasaitui, reikia pratęsti inciziją lateraliai. Nuvalykite audinių liekanas vandenilio peroksidu arba šiltu druskos 
tirpalu. Paprastai žaizdos siūti nereikia. 

Apatinio žandikaulio lingvalinio pasaito plastika: 

Liežuvio pasaito atpalaidavimą reikia atlikti atsargiai, nepažeidžiant stambiųjų burnos dugno ir liežuvio kraujagyslių. Dažnai 
specialistai naudoja hemostatą, suimdami pasaitą ties jo prisitvirtinimo prie liežuvio vieta, taip apsaugodami kraujagysles 
atlaisvinant pasaitą. 

Viršutinio žandikaulio labialinio pasaito plastika: 

Suimkite lūpą, įtempkite pasaitą ir pradėkite pjovimą statmenai pasaitui nuo arčiausiai vainikui prisitvirtinusios vietos. Švelniai 
tempdami atlaisvinkite pasaitą, judėdami apikaliai iki pat antkaulio. 

Pastaba: neįpjaukite ir nepažeiskite antkaulio! 

Rombo formos operacijos vieta patvirtina visišką pasaito atpalaidavimą. Praplaukite operacijos vietą šiltu druskos tirpalu. 

2.2.12. Gingivektomija 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

12 Gingivectomy hipertrofavusių dantenų 
audinių pašalinimas 

aktyvuotas 4,0 W 4,0 W CW 

Naudokite periodontologinį ištyrimą, nustatant kišenių gylį. Įvertinkite, ar būklė ūmi, ar lėtinė. 

Jei nėra matomo eksudato, nustatykite norimo gauti kontūro aukštį. Vietiškai nuskausminus, pasižymėkite numatomos 
dantenų incizijos liniją. Kiek pakreipus skaidulos smaigalį link priekinių arba galinių dantų, nupjaukite uždegiminius audinius ties 
pažymėta linija. Pakoreguokite kiek reikia dantenų kraštą ir pašalinkite uždegiminį epitelį, atstatydami anatominį kontūrą. 
Pastaba: nelieskite smaigaliu dantų šaknų ir greitai jį atitraukite priartėję prie kaulo ar šaknies. 
Praplaukite kišenes šiltu druskos tirpalu arba vandenilio peroksidu. Pažymėkite paciento kortelėje naudotą lazerio galią ir 
ekspozicijos trukmę. 

 
2.2.13. Hemostazė 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

12 Hemostasis hemostazė neaktyvuotas 1,0 W 1,0 W CW 
Laikykite skaidulos smaigalį 2mm virš dantenų vagos, neliesdami audinių. Nenukreipkite energijos į dentiną ir cementą. 
Aktyvuokite lazerį ir 30-40 sekundžių sukite smaigalį 2-3mm amplitude aplink dantį. 
Pastaba: nesustabdykite smaigalio ir nelieskite audinių. 
Patikrinkite, ar kraujavimas sustojo arba sulėtėjo. Jei reikia, pakartokite procedūrą iki 30 sekundžių. Jei ir po antro karto 
kraujavimas tęsiasi, nuvalykite kraujo perteklių ir pakartokite procedūrą trečią kartą. Visa procedūra negali trukti ilgiau nei 
pusantros minutės. 
Pastaba: jei kraujavimas nesustojo, gali būti pažeista didesnė arteriolė ir kraujavimas turi būti stabdomas kitu būdu.  
 

DenLase lazeris taip pat gali būti naudojamas hemoragijos stabdymui prieš užklijuojant dantų breketus. 

Prieš valymą rūgštimi, nuvalykite kraujo perteklių. Nustatykite 0,8 W galią, nuolatinės bangos (CW) rėžimą, bet neaktyvuokite 
skaidulos smaigalio. Vedžiokite smaigalį arti kraujuojančio paviršiaus, bet jo nelieskite. Procedūros trukmė priklauso nuo 
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kraujavimo intensyvumo. Sustabdžius kraujavimą, galite užklijuoti breketus. Galutinai nuvalykite audinių likučius vandenilio 
peroksidu. 

2.2.14. Implanto atidengimas 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

14 Implant 
exposure 

implanto atidengimas 
antroje fazėje 

aktyvuotas 3,0 W 3,0 W CW 

Nustatykite implanto dengiamojo varžto vietą. Pašalinkite dantenų audinį virš dengiamojo varžto, naudojant aktyvuotą smaigalį 
ir nuolatinės bangos (CW) rėžimą, vengiant audinių apanglėjimo. Jei implantą dengia audinių perteklius, nustatykite, kiek 
audinių reikia pašalinti. Pradėkite procedūrą 3,0 W galia. Ją galima padidinti tiek, kad gautumėte siaurėjantį kanalą, tiksliai 
atkartojantį anatominį kontūrą protezo uždėjimui. Didžiausia leistina galia yra 4,5 W pulsiniu rėžimu. 
Nors diodo lazeris pataikęs į implantą nekibirkščiuoja, stenkitės nukreipti lazerį į minkštuosius audinius, bet ne į implantą. 
 
2.2.15. Pulpotomija 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 

15 Pulpotomy papildomas šaknies kanalo 
gydymas 

aktyvuotas 2,0 W 1,0 W 500 Hz 

Pulpos ertmėje naudokite 400μm optinę skaidulą. Įkiškite smaigalį į pulpos ertmę, neliesdami audinių, ir įjungę lazerį 

brūkštelėkite virš šalinamų audinių. 

 
2.2.16. Dantenų kontūro formavimas karūnėlės atspaudo nuėmimui 

 Pavadinimas Indikacija Smaigalys Galia Vidutinė galia Dažnis 
16 Throughing dantenų kontūro formavimas 

karūnėlės atspaudo nuėmimui 
aktyvuotas 2,5 W 1,25 W 500 Hz 

Nuvalykite ruošiamą paviršių vandenilio peroksidu, nuplaukite vandens srove ir nudžiovinkite nestipria oro srove. 
Švelniai prilieskite skaidulos smaigaliu vagą prie pat dantenų krašto, įjunkite lazerį, ir darydami mažus „teptuko“ judesius aplink 
dantį, suformuokite nedidelę vagelę tarp danties ir dantenų. 
Pastaba: pažeidus didesnį kapiliarą, gali prireikti stabdyti kraujavimą cheminėmis hemostatinėmis priemonėmis. Hemostazei 
lazeriu geriau naudoti neaktyvuotą skaidulos smaigalį. 
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3. Aptarnavimas ir taisymas 

Gamintojas: 

China Daheng Group, Inc. 
A9 Shangdi Xinxilu, 
Haidian District, 
Beijing 100085 
CHINA 
Tel: +86 10 82782668 - 243 
Fax: +86 10 82782669 
Email: denlase@cdhcorp.com.cn 
Web: www.denlase.com 
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