
ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA 
PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL 
 

Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego 
SOL 

 
Końcówka: Zainicjowana 
Tryb: Moc ciągła 
Moc: 0,8 W 
Znieczulenie: miejscowe 
Technika: kontaktowa 

 
1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru  

sprawdzić głębokość rowka dziąsłowego w głąb do brzegu kości. 

 

2. Zmierzyć głębokość od brzegu dziąsła do kości. 

Zapisać wynik i zmniejszyć go o 2,5 mm. 

 

3. Na dziąśle zaznaczyć wysokość cięcia 2,5 mm powyżej brzegu 

 kości. Zawsze zostawić przynajmniej 2,5 mm tkanki dziąsłowej  

powyżej brzegu  kości podczas modelowania linii dziąseł  

tak aby nie naruszać szerokości biologicznej brzegu. 

 

4. Trzymać końcówkę pod niewielkim kątem w kierunku brzegu  

siecznego i wykonać serię szybkich pociągnięć 2-3 mm końcówką  

z włóknem optycznym, usunąć tkanki i wymodelować 

 nową linię brzegu dziąsła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gingiwektomia, gingiwoplastyka i papilektomia przy 
pomocy lasera diodowego SOL 
 
 

 
Końcówka: Zainicjowana 
Tryb: Moc ciągła 
Moc: 1,0 w 
Znieczulenie: miejscowe 
Technika: kontaktowa 
 
 

1. Przy pomocy periodontometru zmierzyć głębokość kieszonki  

dziąsłowej, która będzie leczona, ocenić jej stan i rodzaj zapalenia: 

 ostry czy chroniczny. 

 

2. Jeśli nie ma widocznego wysięku, należy użyć periodontometru  

do określenia wysokości konturu dziąsła. 

 

3. Znieczulić pacjenta, następnie na policzkowo-wargowej 

 powierzchni dziąseł ostrożnie zaznaczyć gdzie będzie  

przebiegała linia cięcia. 

 

4. Końcówkę trzymać pod niewielkim kątem w kierunku z 

gryzu lub brzegu siecznego. Usuwać tkankę zmienioną chorobowo 

 zgodnie z wcześniejszym oznaczeniem. 

 

5. Jeśli to konieczne do osiągnięcia pożądanego rezultatu,  

można zwiększyć poziom mocy ale zawsze należy używać  

najmniejszej mocy koniecznej do osiągnięcia pożądanych  

rezultatów klinicznych i uniknięcia zwęglenia tkanki. 

 

6. Nadać odpowiedni kształt girlandy dziąsłowej a następnie  

szybkimi ruchami usunąć nabłonek zmieniony chorobowo 

 i przywrócić anatomiczny kształt. 

 

Uwaga: Należy pamiętać aby unikać dotykania korzenia jeśli 

 to tylko możliwe a pracując w pobliżu kości lub korzenia 

 wykonywać szybkie ruchy. 

 

7. Przepłukać kieszonkę ciepłym roztworem soli fizjologicznej 

 lub wodą utlenioną. 

 

8. W karcie pacjenta zapisać ustawienia mocy użyte podczas zabiegu  

oraz czas zabiegu. 

 

 

 



Opracowanie rowka dziąsłowego i retrakcja dziąsła przed 
pobraniem wycisku przy pomocy lasera diodowego SOL 
 
 
 
 

Końcówka: Zainicjowana 

Tryb: Moc ciągła 

Moc: 0,8 w 

Znieczulenie: lokalne lub miejscowe 

Technika: kontaktowa 

 

1. Oszlifować ząb, oczyścić obszar (opcjonalnie) używając H2O2  

i delikatnie wypłukać strumieniem wody. 

 

2.Delikatnie wysuszyć powietrzem. 

 

3. Należy trzymać końcówkę lasera pod kątem z daleka od zęba 

 i utrzymywać delikatny kontakt z wewnętrzną powierzchnią rowka 

 dziąsłowego. 

 

4. Rozpocząć pracę laserem, bardzo delikatnie naciskać końcówką  

na tkankę, wykonywać krótkie pociągnięcia jak pędzlem,  

opracować obszar wokół zęba, który ma być odsłonięty lub gdzie  

brzegi odbudowy nie są dokładnie widoczne. 

 

5. Jeśli to konieczne do osiągnięcia pożądanego rezultatu, można  

zwiększyć poziom mocy ale zawsze należy używać najmniejszej  

mocy koniecznej do osiągnięcia pożądanych rezultatów klinicznych 

 i uniknięcia zwęglenia tkanki. 

 

6. Wykonać małe wgłębienie pomiędzy zębem a dziąsłem. Umożliwi 

 to osiągnięcie lepszego rezultatu estetycznego z większą precyzją  

w krótkim czasie. 

 

7. W celu osiągnięcia lepszego rezultatu estetycznego można także 

 skorygować kształt dziąsła, przeprowadzenie tego zabiegu jest   

szybkie i daje rewelacyjne rezultaty 

 

 

 

 

 

 

 



Debridement przy pomocy lasera diodowego SOL 
 

Końcówka: Zainicjowana 
Tryb: Moc impulsowy 
Moc: 0,8 w 
Znieczulenie: lokalne lub miejscowe 
Technika: Kontaktowa 
Czas: 30 sekund 
 

1. Po wykonaniu tradycyjnej instrumentacji, umieścić końcówkę 
    lasera z włóknem optycznym na pełną głębokość kieszonki. 
 
2. Delikatnie sprawdzić kształt kieszonki. 
 
3. Aktywować laser, wiązkę promieni skierować na podłoże  
    nabłonka zmienionego chorobowo. 
 
4. Jeśli to konieczne do osiągnięcia pożądanego rezultatu,  
    można zwiększyć poziom mocy ale zawsze należy używać 
    najmniejszej mocy koniecznej do osiągnięcia pożądanych  
    rezultatów klinicznych i uniknięcia zwęglenia tkanki. 
 
5. Podczas zabiegu należy trzymać końcówkę równolegle  
    do powierzchni korzenia lub delikatnie przechyloną w kierunku 
    tkanki dziąsła w celu zmaksymalizowania ablacji tkanki  
    objętych zapaleniem. 
 
6. Podczas zabiegu trzymać końcówkę z włóknem optycznym  
    tak aby dotykała nabłonka. Poruszać końcówką poziomo  
    i pionowo tak aby pokryć powierzchnię nabłonka i przyległych 
    tkanek objętych zapaleniem. Wykonywać łagodne ruchy  
    z umiarkowaną prędkością. W ten sposób usunąć całą 
    ziarninową tkankę. 
. 
 

 Podczas zabiegu można użyć cienkiego strumienia wody  
w celu przepłukania opracowanej kieszonki 
 

 Odessać zawartość i pozostałości z kieszonki 
 

 Całkowity czas potrzebny na przeprowadzenie tej procedury  
zależy od obszaru tkanki miękkiej zmienionej chorobowo.  
Zgodnie z ogólną zasadą czas zabiegu wynosi 30 sekund  
jeśli kieszonki mają 6 mm lub mniej oraz 45 sekund jeśli kieszonki 
mają więcej niż 6 mm. 
 

 Jeśli pacjent odczuwa znaczny dyskomfort, zmniejszyć moc lasera.  
 
 
Jeśli to konieczne podać znieczulenie. 

 

 

 



Frenektomia przy pomocy lasera diodowego SOL 

 
Końcówka: Zainicjowana 
Tryb: Moc ciągła 

Moc: 1,0 w 

Znieczulenie: miejscowe 

Technika: kontaktowa 

 

Zabieg podcięcia wędzidełka można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: 

1) Wędzidełko w żuchwie – wargowe lub policzkowe 

2) Wędzidełko w żuchwie – językowe (uwolnienie języka) 

3) Wędzidełko szczękowe – wargowe lub policzkowe 

 

Wędzidełko wargi górnej: 

1. Odciągnąć wargi lub policzki aby naciągnąć wędzidełko.  

2. Wykonać nacięcie przy pomocy lasera diodowego, rozpocząć od  

podstawy połączenia z dziąsłem. Końcówkę trzymać prostopadle do  

długości wędzidełka. 

3. Jeśli to konieczne do osiągnięcia pożądanego rezultatu, można  

zwiększyć poziom mocy lasera ale zawsze należy używać najmniejszej  

mocy koniecznej do osiągnięcia pożądanych rezultatów klinicznych  

i uniknięcia zwęglenia tkanki. 

4. Pracować laserem stosując jednostajny nacisk, pogłębić nacięcie  

do miejsca blisko okostnej.  

 

Uwaga: Nie nacinać ani nie uszkodzić okostnej. 

5. Jeśli podstawa wędzidełka jest szeroka należy wykonać szersze nacięcie. 

6. Oczyścić tkanki miękkie i twarde z pozostałości używając wody utlenionej lub ciepłego 

roztworu soli fizjologicznej 

 

 

Wędzidełko językowe: 

 Zabieg podcięcia wędzidełka językowego należy wykonać ostrożnie tak aby przez 

przypadek nie przerwać lub nie naciąć bogato unaczynionego dna jamy ustnej i brzusznej 

powierzchni języka. 

W trakcie zabiegu złapać wędzidełko kleszczami hemostatycznymi co pomoże 

zabezpieczyć unaczyniony obszar. 

Wędzidełko wargowe: 

 Chwycić wargę, naciągnąć wędzidełko, wykonać prostopadłe nacięcie w najbardziej 

dopodniebiennym punkcie połączenia wędzidełka z dziąsłem. 

 Podciąć wędzidełko zachowując jednostajny nacisk, przesuwać się stopniowo podcinając 

wędzidełko 

UWAGA: Nie perforować ani nie naciąć okostnej. 

 Podciąć wszystkie włókna łączące wędzidełko do okostnej. 

 Jeśli pole zabiegowe ma kształt diamentu oznacza to, że wędzidełko zostało podcięte. 

 Oczyścić obszar ciepłym roztworem soli fizjologicznej. 



 

Nacięcie ropnia przy pomocy lasera diodowego SOL 
 
Końcówka: Zainicjowana 

Tryb: Moc ciągła 

Moc: 1,0 w 

Znieczulenie: miejscowe 

Technika: kontaktowa 

 

1. Określić czy stan zmiany chorobowej jest przewlekły czy ostry,  

    wybrać miejsce nacięcia. 

 

2. W zależności od stanu zmiany chorobowej, wykonać nacięcie 

    kładąc włókno optyczne na najbardziej  wygórowanym miejscu 

    ropnia podokostnego. Wyznaczyć ścieżkę drenażu wykonując 

    nacięcie krótkimi pociągnięciami. 

 

3. Kiedy pojawi się wysięk przepłukać obszar roztworem  

    soli fizjologicznej.  

 

4. Nie aktywować lasera, umieścić końcówkę w miejscu nacięcia  

    i delikatnie zbadać obszar wewnątrz ropnia, przesuwając końcówkę 

    do dna ropnia. 

 

5. Po ustaleniu podstawy ropnia, wycofać końcówkę z włóknem  

    optycznym (terapia) o około 2 mm i aktywować laser podczas 

    powolnego wycofywania końcówki. 

 

6. Na chwilę wyjąć końcówkę i pozwolić aby wysięk wypłynął. 

 

7. Po spowolnieniu drenażu, ponownie umieścić końcówkę lasera 

    (nie aktywować lasera) w pobliżu podstawy ropnia a następnie  

    wyciągnąć końcówkę kiedy laser jest aktywny. 

 

8. Powtórzyć procedurę aż do ustalenia wyraźnej ścieżki drenażu. 

 

9. Jeśli jest taka potrzeba przepisać antybiotyki doustne i poinstruować 

    pacjenta jak czyścić i płukać jamę ustną używając ciepłego roztworu 

    soli fizjologicznej. 

 

10. Jeśli lekarz nie jest w stanie dokończyć zabiegu drenażu bez  

     powodowania bólu, powinien postępować zgodnie ze standardowymi  

     protokołami przed podaniem pacjentowi znieczulenia. 

 

 
 
 
 



Hemostaza przy pomocy lasera diodowego SOL 
 

Końcówka: zainicjowana 
Tryb pracy: Moc ciągła 
Moc: 0,8 W 
Znieczulenie: lokalne 
Technika: bez kontaktu 
 
Umieścić końcówkę z włóknem optycznym 2 mm powyżej bruzdy  
dziąsłowej bez kontaktu z tkanką. Skierować energię lasera do  
kieszonki  z daleka od zębiny i cementu korzeniowego. 
 

 Uruchomić laser, wykonać serię 2-3 mm pociągnięć wokół  zęba.  
        Powinno to trwać ok. 30-40 sekund. 

 
UWAGA: Pracować nieprzerwanie aż do moment kiedy końcówka znajdzie  
się z powrotem w miejscu rozpoczęcia procedury. Nie dotykać tkanki. 
 

 Obejrzeć bruzdę i sprawdzić czy krwawienie zostało zatrzymane lub  
       czy uległo zmniejszeniu. 
 

 Jeśli krwotok nadal się utrzymuje, powtórzyć procedurę z 30  
sekundowymi odstępami. 
 

 Jeśli krwawienie nie zostanie zatamowane po drugiej próbie, należy  
       oczyścić miejsce krwotoku i użyć lasera po raz trzeci. Nie przekraczać 
       czasu 1 1/2 minut działania lasera. 

 
UWAGA: Ciągłe krwawienie oznacza, że przyczyną krwotoku jest większa  
tętnica i aby go zatamować konieczna jest inna metoda hemostazy 
 


