
Laser dioda Primo® 
PERFORMANTA SI PUTERE LA SUPERLATIV
Laserul dioda primo este o laser cu o lungime de unda de 980 nm. 
Programele sunt optimizate pentru o varietate de interventii. 
Interfata este intuitiva, cu două moduri de functţionare (Quick, Master mode). 
Tipsurile sunt reutilizabile si autoclavabile. 
Primo® Laser include materiale video starting kit setting + protocoale + manuale. Primo® Laser include materiale video starting kit setting + protocoale + manuale. 
Teama de dentist dispare atunci cand ai laserul dioda Primo® de partea ta. 
Calitatea sa cea mai mare este siguranța pe care o ofera. 
Pacientul se simte confortabil, iar tratamentul merge lin, fara complicatii. 
Laserul dioda Primo® este rapid, precis si neobosit fiind cel mai bun asistent! 
Secretul consta in tehnologia moderna: laserul dioda Primo® 
este un laser chirurgical proiectat pentru a gestiona toate tratamentele in 
endodontie, parodontologie, chirurgia tesuturilor moi, terapie, biostimulare si albire.endodontie, parodontologie, chirurgia tesuturilor moi, terapie, biostimulare si albire.

Laserul Primo® este un laser dioda proiectat pentru tratamente in:
• Endodontie: decontaminarea radiculara, pulpotomie/pulpectomie, coafaj pulpar.
• Parodontologie: decontaminarea pungilor, biostimularea gingiilor, analgezie gingivala.
• Chirurgie: tesuturi fibrotice si granulomatoase, coagulare, evictiune gingivala, gingivectomie, 
   frenectomie, granuloame, abscese, fistule, fibroame, hiperplazie.
• Implantologie: periimplantite, decontaminarea implantului.
• Terapie: biostimulare, desensibilizare, herpes simplex, tratamente pentru afte, • Terapie: biostimulare, desensibilizare, herpes simplex, tratamente pentru afte, 
   cheilite angulare, trismus, analgezie laser.
• Cosmetica dentara: albire, gingivoplastie, hemangioame, depigmentare.
• Conservativ: sigilarea santurilor, decontaminarea cavitatilor.

Stomatologia laser oferă mai multe avantaje față de tehnicile tradiționale de stomatologie. 
Mulți pacienți experimentează mai puțin discomfort cu stomatologia laser, atât deoarece există 
mai puțină durere precum și deoarece laserele acționează mai silențios decât alte unelte. 
Unele proceduri pot fi efectuate fără anestezie



Beneficiile laserului dioda Primo®
Laserul dioda Primo® este atat de bland incat utilizarea anestezicelor nu mai este intotdeauna necesara, 
reusind sa efectuati mai multe proceduri pacientului in aceeasi sedinta. 
Conditii de lucru sigure datorita tehnologiei laser care nu produce aerosoli putand fi utilizat in mai multe 
tratamente. In acest fel va puteti ajuta pacientii in solutionarea urgentelor stomatologice si evitati astfel 
contaminarea suprafetelor din cabinet.
Datorita efectului sau hemostatic, tratamentul cu ajutorul laserului dioda Primo® este lipsit de fire de sutura, Datorita efectului sau hemostatic, tratamentul cu ajutorul laserului dioda Primo® este lipsit de fire de sutura, 
iar recuperarea este mult mai rapida. In acest fel, evitati vizitele dese de control ale pacientilor, 
eliminand costurile pentru echipamentele de protectie personala.
Cu laserul dentar Primo® puteti folosi varfuri interschimbabile pentru un singur pacient si, 
in caz de nevoie, de unica folosinta. In acest mod se elimina riscul de contaminare incrucisata.
Laserul stomatologic Primo® are o putere mare de decontaminare bactericida. 
Se reduce placa bacteriana din gura pacientului, amplificand efectul solutiilor de clatire.
Nivelul energiei biostimularii laser emise de laserul dioda Primo® Nivelul energiei biostimularii laser emise de laserul dioda Primo® 
interactioneaza activ cu metabolismul celular accelerand timpul de vindecare. 

Caracteristicile Laserului dioda Primo®:
• Mai putina durere si anestezie.
• Timp de vindecare mai rapid.
• Putere – 10W laser Primo® este puternic pentru orice chirurgie pe tesut moi.
• Eficient – lungime de unda de 980 nm, ideal pentru hemostaza perfecta si chirurgie rapida.
• Intuitiv – selectia rapida a tratamenteler prin intermediul iconitelor de pe ecranului tactil.
• Portabil – functioneaza cu pedala wireless.• Portabil – functioneaza cu pedala wireless.
• Varfuri autoclavabile – igiena maxima si costuri operationale scazute.
• Tissue Optimized Pulsing: setari adaptabile pentru toate tipurile de tesut moale.
• 2 Moduri de lucru selectabile: Quick si Master mode.
• Ergonomic: Display tactil.
• Stylish: design Italian, inovativ si compact.
Pachetul contine:
• 1 x cutie varfuri ENDODONTIE• 1 x cutie varfuri ENDODONTIE
• 1 x cutie varfuri PARODONTOLOGIE
• 1 x cutie varfuri CHIRURGIE
• 3 x ochelari protectie
• pedala fara fir
• acumulator
• CD introductiv (cuprinde si manualul de utilizare).
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