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STOMATOLOĢISKĀ MĪKSTO AUDU LĀZERA PIEDĀVĀJUMS 
 
 

Ražotājs:  
 
 

Iekārta:      DOCTOR SMILE WISER                WISER LASEREVOLUTION 
                ĀTRS! PĀRVIETOJAMS! JAUDĪGS! 

 Laipni lūdzam perfektā zobārstniecības praksē! 

 Wiser lāzers veiks apvērsumu Jūsu pacientu aprūpes kvalitātē un labklājībā! 

 Wiser priekšrocības nevar ignorēt, salīdzinot ar tradicionālajām metodēm. Wiser ir tik maigs, ka, to 
izmantojot anestēzija ne vienmēr ir nepieciešama. Padomājiet par bērniem un visgrūtākajiem pacientiem: 
šī ir īsta revolūcija! 

 
Lielisks komforts ar augstiem rezultātiem, optimāla ķirurģija bez asiņošanas   

- mazāk anestēzijas 
- ātrāka ārstēšana 
- ātrāka sadzīšana  
- mazāk sāpes 

 
 
 
 
 

Īss apraksts:      
 Neticamas ķirurģiskas priekšrocības: maksimālā jauda 16 W, apvienojumā ar superpulsed tehnoloģiju 

(mikrosekundes intervāli) izraisa šīs unikālās priekšrocības: 
- ārkārtas griešanas ātrums un precizitāte, pateicoties augstas izejas jaudai un ļoti īsai impulsu kombinācijai, 

pielāgojami iestatījumi visiem mīksto audu veidiem, 
- superpulsed režīms rada pieļaujamu, piemērotu siltuma relaksācijas laiku mērķa audos, izvairoties no 

nevēlamiem audu bojājumiem, tas nozīmē - īsāku atveseļošanās laiku 

 Intuitīvs: ātra un tieša ārstēšanas izvēle, izmantojot vienkāršu ikonogrāfiju 

 Uzlādēšana - 60 sekundēs, pateicoties patentētai Super Cap sistēmai 

 Portatīvs: tas darbojas bez vadiem, ar bezvadu pedāli 

 Autoklavēšanas padomi: nodrošina maksimālu higiēnu un samazinātas izmaksas, maksimāla sterilitāte nodrošina 
uzgalim atkārtotu lietošanu daudzas reizes 

 Krāsu kods katram izmantošanas veidam  

 Praktisks dizains: augstākā elegance, perfekta tīrība 

 Ergonomisks: plats, skārienjūtīgs displejs 

 Stilīgs: itāļu dizains, inovatīvs un kompakts  
 Izmērs (PxAxD) 161x208x176mm 

 Svars 1,85 kg 

 Medicīnisks / Lāzera klase II B / 4 

 Viļņa garums 980 nm 
 

Priekšrocības:  

 WISER LASEREVOLUTION lāzers, piemērots gan iesācējiem lāzera zobārstniecībā, gan profesionāļiem 

 Ērts, drošs un vienkāršs lietošanā 

 Piemērots gan iesācējiem lāzera zobārstniecībā, gan profesionāļiem 

 Plašs pielietojums: endodontija, periodontoloğija, mīksto audu ķirurğija, estētika, terapija, biostimulācija un zobu 
balināšana  

 Optimizēts Pulsa režīms ir biotops īpašai konfigurācijai, kas modulē lāzera emisiju ideālai, bez asinsizliešanas atvērtu 
audu griešanai uz jebkuriem mīksto audu veidiem. 

 Neaizstājams instruments katrā mūsdienu zobārstniecības praksē!  

 Zemas ekspluotācijas izmaksas 



 Multifunkcionāls 

 Teorētisko un praktisko apmācību piejamība 
 

Pielietojums: 
Lāzera periodontoloğija 
Lāzera ķirurğija un estētika 
 Fibroma 

 Frenectomija un frenotomija  

 Smaganu apstrāde pirms nospiedumu 

ņemšanas 

 Gingivectomija un gingivoplastika  

 Smaganu incīzija un ekscīzija 

 Hemostāze un koagulācija  

 Implantu atvēršana 

 Abscess 

 Operculectomija  

 Leikoplāzija 

 Papillektomija 

 Vestibuloplastija 

 u.c. 

 

          Endodontija 
 Zobu kanālu ārstēšana  Pulpektomija 

          Terapija 
 Herpes 

 Aftozās čulas 

 TMJ 

 Nelielas artrīta sāpes un muskuļu spazmas 

 u.c. 

Zobu balināšana 

 
Plašāka informācija: http://www.doctor-smile.com/en/p-115.wiser.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IEKĀRTAS CENA EUR AR 21% PVN: 
AKCIJAS CENA EUR AR 21% PVN:  

8950, 00 
7607, 50 

 

 

Ar cieņu, 

 64124030; 22100022; 22310156; altex.riga@gmail.com; altex@apollo.lv 
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