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Yumuşak Doku Laser Cihazı
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Dişhekimliğinde üretkenlik hızlı aletlerle çalışmanızı 
gerektirir. BIOLASE ARGE ekibi kesme hızında  
standart olarak bişinen yüksek hızlı frezi yenmeyi 
başardı. Doku kaldırma hızı ve toplam koltukta 
oturma zamanında iPlus kazandı.

WATERLASE LASER UÇLARI DAHA HIZLI KESMEK
İÇİN TASARLAMMIŞTIR

• Daha yüksek güç seviyeleri ile laser daha geniş yüzeyda etkin olabilir.
• Sonuç olarak daha geniş kesiler tutarlı derinliklerde yapılabilmektedir.
• Laser kesim tekniği, lateral kesi yağmayan bir frez kesimine benzemektedir.  

PAZARDAKİ EN İYİ SERT DOKU 
LASER CİHAZI
YSGG iPlus laser cihazı suca zengin dokularda 
daha derin penetasyonu olduğundan Erbium 
YAG laserşere göre oldukça iyi yumuşak doku 
koagülasyonu sağlar. iPlus cihazının uzun 
puls süresi ile birlikte yüksek puls tekrarlama 
frekansı ve hassas su kontrolü, cihazı en iyi 
cerrahi laser cihazlarından biri yapmaktadır.

YÜKSEK HIZLI FREZDEN 
DAHA HIZLI

iPlus mükemmel bir yumuşak doku laser 
cihazıdır. Buna ragmen, bazan küçük 
bir yumuşak doku operasyonu yapmak 
istediğinizde tamamen kablosuz diyot laser 
olan iLase’ i almak daha kullanışlı olabilir. 

OPTİMUM HASTA KONFORU 
VE HIZ İÇİN ÖZGÜN 
“COMFORTPULSE”
BIOLASE yumuşak doku laser cihazları 
hastalara özgün bir konfor sağlamaktadır. 
BIOLASE’ in “Comfort Pulse” denilen 
özgün özelliği ile laser’ ın etkin lesme 
süresi minimum düzeyde tutularak cerrahi 
alanda ağrıya neden olan ısı yükselmesi 
önlenmektedir. Özelliklerin bu özgün 
kombinasyonu, iLase ile yumuşak doku 
operasyonlarının birçoğunu sadece topical 
anestezi ile yapabilisiniz.

Tamamen kablosuz ilk dental laser iLase 
ayak pedalı yerine parmakla kumanda 
edilen aktivasyon düğmesine sahiptir.

5 Watt tepe gücü, bir çok yumuşak doku 
operasyonu için fazlasıyla yetkilidir. 
Optimum verimlilik açısından en çok 
kullanışan 10 tane yumuşak doku 
operasyonu için önerilen güç ve puls modu 
seçenekleri, fabrika ayarlı olarak cihazın 
hafızasındadır.

iPlus, pazarda ışıklı kontra açılı el aletine 
sahip tek laser cihazıdır. BIOLASE’ in 
patently kontra açılı tasarımı, ışıklı el aleti 
en iyi görüşü sağlarken laser ucunu tedavi 
bölgesinde kolayca gezdirebilmenizi sağlar. 

iPlus el aleti, pazardaki en küçük el aleti 
olup; bu, özellikle coçuk hastalarda ve ağızın 
arka bölgelerindeki çalışmalar için son 
derece önemlidir.

Tüm Biolase Turbo ve Gold el aletleri 
iPlus ile kullanılabilir.

USA

BIOLASE, Inc.

4 Cromwell

Irvine, CA 92618

949.361.1200

Europe

BIOLASE Europe GmbH

Paintweg 10, 92685

Floss, Germany

Tel 49-9603-808-0

www.mt-procons.com

Worldwide

Floss, Germany

Madrid, Spain

Shanghai, China

Mumbai, India

Rio de Janeiro, Brazil

Bizim BIOLASE’ deki 
hedeflerimiz sizinkilerin 
aynısı
– Hastalara en güvenli ve 
konforlu tedavi imkanları 
sunmak, daha iyi klinik 
sonuçlar sağlamak ve 
işinizi daha üretken ve 
kârlı hale getirmek

Endüstride öncü 
teknoloji  
Laser sistemlerimiz, 
parçalar ve alt 
elemanların % 100’ e 
yakını Irvine, Kaliforniya’ 
da aynı zamanda 
mühendislik, klinik 
araştırma ve geliştirme, 
standartlar, müşteri 
hizmetleri, eğitim,satış 
ve pazarlama ve idari 
birimlerimizin de 
bulunduğu merkezimizde 
üretilmektedir. BIOLASE 
aynı zamanda ISO 13485 
sertifikalı olup; FDA ve 
GMP onaylı bir kuruluştur. 
Almanya’ da  Floss 
kasabasında da üretim 
tesislerimiz vardır.

Eğitim ve 
Sertifikasyon 
World Clinical Laser 
Institute ile laser eğitimi 
konusunda dünya 
lideriyiz. Dünya çapında 
yaklaşık 10,000.00 
üyesi ile WCLI dünyanın 
en büyük laser eğitim 
organizasyonudur. 
Sertifikasyon eğitim 
kursları, sunumlar, pratik 
uygulamalar veya canlı 
hasta uygulamalarından 
oluşur.

Klinik Araştırma 
Geliştirme 
Üstün yetenekli 
Araştırma&Geliştirme 
ekibimiz tıbbi cihaz 
ve laser geliştirme 
konusunda uzman olup; 
diş hekimliği ve medikal 
cihaz portföyümüzü 
geleceğe yönelik 
olarak geliştirmeye 
odaklanmışlardır.



Waterlase iPlus, en hafif 
ve en esnek fiber sistemine 
sahiptir. Titanyum fiber 
kablo ve son derece küçük 
fiber kablo çapı, elinizde 
sıfıra yakın bir direnç ile 
yorgumluğu önlemekte 
ve operasyon sahasında 
her bölgeye rahatlıkla 
ulaşabilirsiniz. Kelimelerle 
tarifi zor, kendiniz deneyerek 
hissetmelisiniz.
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ÖĞRENMESİ HIZLI.
56 İŞLEME 

ULAŞIM İÇİN:

HEPSİ BU 
KADAR!

1

2

3

İlk ekrandan 
“Restorative” seçilir

Bir sonraki 
ekrandan”Class 1” 

seçilir

Hasta hassasiyeti veya 
bond kuvveti gibi diğer 

opsiyonları seçilir


