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ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ДИОДНИ ЛАЗЕРИ

Scorpion - DL 

— Спектър на излъчване - 810 или 960 nm.

— Изходна мощност в непрекъснат режим  –  2W;  3W;  4W;  7W.

— Изходна мощност в импулсен режим /по поръчка/- до 15W.

— Управление – през гъвкава клавиатура, подлежаща на 

дезинфекция.

— Вградени клинични протоколи за основните заболявания.

— Вграден асистиращ говор.



ВИСОКОЕНЕРГИЙНИ ДИОДНИ ЛАЗЕРИ

DENLASE

— Спектър на излъчване  - 810 или 960 nm. 

— Изходна мощност в непрекъснат режим – 3W; 7W.

— Управление – през ТЪЧСКРИЙН -ПАНЕЛ.

— Вградени клинични протоколи за основните заболявания.



Процесът е придружен и с предизвикан механичен атачмент , подобряващ 
условията за  зарастване, вследствие на което се наблюдава и усещане за 
незабавен ефект.                                                                                                                                             
На пациента е спестен дискомфортът от кръвотечение, ограниченията в 
приемане на храна, промените в социалната и професионалната активност. 

Видеоклип : www.opticalaser.eu – Лазерен кюретаж на пародонтален джоб.

ПАРОДОНТОЛОГИЯ 

Лазерният кюретаж е рутинен, високоефективен 
метод за отстраняване на инфектираната 
гранулационна тъкан. Въведената в джоба лазерна 
енергия, със сравнително ниска интензивност, 
предизвиква коагулация и последващо бързо 
премахване (за около едно денонощие) на 
некротичната и инфектираната  част от епитела. 
Процесът е самоограничен, поради невъзможност 
светлина с достатъчна енергия, предизвикваща 
коагулация, да проникне на дълбочина повече от 
няколко десети от милиметъра. Под коагулираната 
тъкан се наблюдава силно стимулиран слой от 
клетки, които повишават способността за бърза 
регенерация. 

Начин на работа

Терапията се извършва след клинична 
орална хигиена.Мощност на лазера в 

непрекъснат режим -  от 0,7W до 1 W.
Върхът на влакното се въвежда в пълната 
дълбочина на джоба. Внимателно се опипва 
джоба, за да се получи усещане за 
геометрията му. Изтегля се световодът на 
около 1-2mm. Стартира се излъчването.

Световодът се премества в хоризонтални и вертикални направления, в посока 
от дъното навън, обхващайки епитела и прилежащата съединителна тъкан. 
Световодът се движи плавно, с умерена скорост за около 10-15 sec.



ЕНДОДОНТИЯ 

Видеоклип : www.opticalaser.eu – Лазерна ендодонтска обработка на инфектирани 

коренови канали.

Лазерната обработка на коренов канал е 
допълнителен, мощен дезинфекционен 
метод и се извършва задължително след 
класическата механична и химична 
ендодонтска обработка.
Лазерното лъчение, въведено в кореновия 
канал  предизвиква коагулация на 
остатъчната  пулпа и унищожава 
микроорганизмите, без да травмира 
твърдите тъкани. При неколкократна 
обработка с лазер, придружена от 
междинни промивки, частично се 
премахва размазания слой 

и се затварят дентиновите канали.  Постига се висока степен на дезинфекция 
на канала с много висока вероятност за надеждно и предсказуемо лечение.

Начин на работа

Прилага се като допълните
лна обработка към класическото 
ендодонтско лечение. Мощност на лазера в 

непрекъснат режим- от 0,7W до 1W.
Измерва се работната дължина на кореновия 
канал. Въвежда се върхът на световода в 
кореновия канал. Изтегля се  върхът на 
световода обратно с около 1mm.

Стартира се лазерното лъчение. С бавни въртеливи движения за около 8 - 10 
секунди се изтегля световодът навън.  Каналът  се промива с хипохлорид.  
Процедурата по обработка, промиване и обработка с хипохлорид се повторя 
неколкократно.Кореновият  канал се промива, почиства и запълва по 
познатите начини.

Ендодонтска обработка



Видеоклип : www.opticalaser.eu – Лазерна резекция и лазерна пластика. 

ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

Начин на работа

Активира се върхът на световода. 
Атравматична мощност в непрекъснат режим- 

от 1,3W до 2W. Стартира се лъчението, след 
което се опира върхът на световода в 
гингивалния ръб.  Работи се послойно, бавно, 
с плъзгане на върха на световода по 
повърхността на зоната, подлежаща на 
срязване. При необходимост могат да се 
направят няколко слоя.



Видеоклип : www.opticalaser.eu – Лазерна резекция и лазерна пластика.

ГИНГИВЕКТОМИЯ И ГИНГИВОПЛАСТИКА

Лазерната пластика е допълнителна 
разновидност на метода на лазерна 
резекция, чрез който се постига по-плавно, 
послойно премахване на тъкан. Използва 
се ефектът на повърхностно загряване на 
тъканите, предизвикващо  дехидратизация 
и тяхното свиване.  Извършва се чрез 
бавно плъзгане на активиран връх на 
лазерния световод върху повърхността на 
тъканта,  подлежаща на премахване.  
Осигурява постепенно, точно контролиране 
на желания контур или обемна форма

 на  третираната зона. Постигат се  по-малки травматични зони, по-прецизна 
обработка, по-малък риск от грешки.  Методът предоставя условия за работа 
винаги в сухо поле, в съчетание с предимствата на лазерната резекция – без 
кръв, без болка и  бързо въстановяване на тъканите под травмираната зона.
 
Методът е предпочитан от лекуващия при ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОРАСНАЛА 
ГИНГИВА ОКОЛО КОРЕНА НА ЗЪБА,  ПЕРИМПЛАНТИТИ,  ОФОРМЯНЕ 
КОРОНКА НА ЗЪБА,  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОПЕРАЦИОННОТО ПОЛЕ ПРИ 
ШИЕЧНИ КАРИЕСИ, ПУЛПОТОМИИ. 

Начин на работа

Активира се върхът на световода. 
Атравматична мощност на лазера в непрекъснат 

режим- от 1,3W до 1,5 W. 
Стартира се лъчението, след което се опира 
върхът на световода в зоната за обработка. 
Работи се послойно, бавно, с плъзгане на върха 
на световода по повърхността на зоната,  
подлежаща на свиване. При необходимост 
могат да се направят няколко слоя до постигане 
на желания обем или форма на тъканта.



Видеоклип : www.opticalaser.eu – Лазерна рeтракция.

Лазерна ретракция

ОРТОПЕДИЯ 

Лазерна ретракция. Предпочитан метод за 
разтваряне на венечната бразда преди 
вземане на отпечатък. Премахва 
необходимостта  от ретракционни конци и 
вазоконстриктори.  Методът осигурява 
работа без болка, в сухо поле, с 
възможност за перфектен визуален 
контрол. В отпечатъка, получен след 
лазерна ретракция добре е отразено 
пространството, оформящо отдръпнатата 
околозъбна бразда, което облекчава 
работата на техника и подобрява 

качеството на ортопедичните конструкции. Лазерната ретракция и снемането 
на отпечатък се изпълняват в едно посещение. 
След едно-две денонощия гингивата се стабилизира на нивото, оформено от 
лазерния лъч.

Начин на работа

Активира се върхът на световода.
Мощност на лазера в непрекъснат режим- 

от 1 W до 1,5 W. 
Върхът на световода  се поставя в дъното 
на венечната бразда. Стартира се 
лазерното лъчение и с плавни движения се 
обхожда контура на зъба. Коагулираната 
гингива се отдръпва, като остава суха зона.



Енергийни параметри на лазерното лъчение при обработка на други, 
често употребявани лазерни процедури.

Хемостаза – като самостоятелен метод за спиране на предизвикано кръвотечение 
след класическа механична обработка. Работи се от дистанция с мощност от 1W до 
1,5W .

Френулоктомия – Операцията се извършва в сухо поле. 
Най-често се работи без анестезия. Не се налага 
последващо поставяне на шев, намалява се до минимум 
следоперативния оток и болка. Използвана мощност от 
1,3W до 1,8 W.

Абсцес – Бърз, ефикасен метод. Едновременно с 
инцизията около разреза се оформя коагулирана тъкан, 
която служи като дренаж.  При необходимост може да се 
стерилизира и дъното на абсцеса. Използвана мощност от 
1,3W до 1,8 W.

Разкриване на импланти. Лечение на периимплантити.
Предпочитан метод за разкриване на импланти. 
Атравматичен, без болка, осигурява сухо поле с добра 
видимост. Използвана мощност от 1.3W до 1,8 W.

При перимплантити елеминира инфектираната тъкан, без засягане на 
импланта. Под зоната на коагулация  формира силно стимулирана тъкан, 
способстваща за бързо въстановяване. Използвана мощност от 0,7W до 1 W.

Отстраняване на фиброми , папиломи, епулсии 
(Пример - отсраняване на фиброма).Може да се извърши с 
локална анестезия или без анестезия. Изтегля се леко 
фиброма с пинцета нагоре. С бавни движения и с лек 
натиск започва  да се отпрепарира тъканта, като през

Лигавични заболявания – афти, декубитуси, херпеси, 
хейлити (Пример –лечение на афта). Върхътна световода 
се насочва перпендикулярно на лезията, на разстояния на 
около 2 мм извън и на около 5 до 10 мм над лезията. 
Стартира се лазерното лъчение. Върхът на световода се 

цялото време леко се повдига с пинцета до пълното премахване. Не се 
налага превръзка на оперативното поле. Фибромът се изпраща за 
хистологично изследване. Окончателното възстановяване настъпва след 
няколко дни. Използвана мощност от 1.5W до 1,8 W.

движи бавно, спираловидно от периферията към центъра. Лезията ще 
започне повърхностно да се коагулира (повърхността ще получи млечно-бял 
вид). Използвана мощност от 1 W до 1,5 W.



ФЕНОМЕНЪТ СВЕТЛИНА – ПЕРФЕКТНИЯТ ИНСТРУМЕНТ В МЕДИЦИНАТА

Степента на взаимодействие на светлината с биологичен обект се определя от броя на 
погълнати от тъканта фотони от единица площ. Взаимодействието зависи от спектъра на 
излъчване на светлинния източник, коефициентите на поглъщане на тъканта и от 
плътността на мощността на приложения светлинен поток.

Мощност и плътност на мощността 
Мощност – мощността на светлинен поток характеризира силата на светене на светлинен 
източник и е физическа величина, която определя броя на фотоните излъчвани от 
лазерния източник за единица време. Диодните лазери за меки тъкани, използвани в 
денталната медицина могат да работят в непрекъснат или в импулсен режим. 



При преминаване на светлина през биологична тъкан се 
наблюдава бързо отслабване на интензитета й, поради 
ефектите на поглъщане. Количеството погълната 
светлинна енергия в най-горния слой ще бъде най-
голямо, в по-долния по-малко, в още по-долния още по-
малко и т.н, докато процеса на поглъщане затихне. 
Ако процесът на поглъщане на  достатъчно интензивна 
светлина се разгледа само като термичен, върху тъканта 
ще се оформи разрез, характеризиращ се с няколко 
последователно разположени слоя – карбонизиран, под 
него – коагулиран и под него – слой от силно активирани 
клетки.
Тези така оформени зони определят спецификата на 
въздействие на феномена светлина, който я прави 
незаменим при приложението и в медицината. 

Взаимодействие на светлината с биологичната тъкан.

При преминаване на светлина през биологична тъкан се наблюдава бързо отслабване 
на интензитета й, поради ефектите на поглъщане. Количеството погълната светлинна 
енергия в най-горния слой ще бъде най-голямо, в по-долния по-малко, в още по-
долния още по-малко и т.н, докато процеса на поглъщане затихне. 
Ако процесът на поглъщане на  достатъчно интензивна светлина се разгледа само 
като термичен, върху тъканта ще се оформи разрез, характеризиращ се с няколко 
последователно разположени слоя – карбонизиран, под него – коагулиран и под него – 
слой от силно активирани клетки.
Тези така оформени зони определят спецификата на въздействие на феномена 
светлина, който я прави незаменим при приложението и в медицината. 

Предимства на лечението със светлина:
1. Процесът на проникване на светлина с интензивност способна да предизвика 
деструкция на тъкан е самоограничен от коефициента на поглъщане. Средната 
дълбочина на ефективно проникване на светлината до фазите на травмиране на 
клетките е само няколко десети от милиметъра.
2. Тъканите с по-висок коефициент на поглъщане, като нервните окончания и 
кръвоносните съдове поемат по-голямо количество светлина и първи достигат до 
фазата на коагулация. Това винаги е придружено с оптималните условия за работа – в 
сухо поле, без кръв и болка.

3. Коагулираната тъкан запечатва разреза и служи като превръзка.

4. За около 1 - 2 денонощия организмът отхвърля травмираните клетки и раната 
бързо се затваря, благодарение на  силно активираните клетки от долният слой.

5. За разлика от традиционните хирургични разрези, където зарастването започва от 
мястото на съшиването с конци, при използване на светлина, процесът на 
заздравяване започва от силно активираните клетки от дъното на разреза към 
началото му. Това определя и специфичната характеристика на заздравялата рана -  
без ръбци и без белези.



Повече от 30 години опит в конструиране, 
производство и експлоатация на лазерни 

медицински апарати за урология,  хирургия, 
гастроентерология, гинекология, неврохирургия, 

дентална медицина.

Оптика Лазер
ул. 3020 №34, 1360 - София
тел:0888 835 588, 02 82
info@opticalaser.net, 

 2 11 05, 
www.opticalaser.eu 


