
Na bakterie co pokazują zęby

Periodon!!s i Periimplan!!s - zielone światło w fotodynamicznej terapii

perio green® od elexxion



Zakres dostawy:

Opakowanie perio green®
zawiera dwa zestawy startowe:

PTT - ekstremalnie wrażliwy na światło

Postępowanie - aż do znaczącej
redukcji ilości bakterii

• Indocyjanina zielona jest fototermiczną, aktywną substancją,
   której działanie poprzez aktywację światłem, w przeciwieństwie
   do innych substancji nie jest kwes$onowane.
• Niska lepkość perio green zapewnia penetrację
   aż do dna kieszonki.
• Bez niepożądanego przebarwienia tkanki.

• Rozpuścić tabletkę w dostarczonej
   sterylnej butelce.
• Zaciągnąć roztwór do jednorazowej
   strzykawki (różową kaniulą).
Czas czynności: ok. 1 minuta.

• Wprowadzić roztwór jednorazową
   strzykawką z zieloną kaniulą
   do kieszonek, na powierzchnię implantu itp.
   (zalecana metoda: kwadrantami).
Czas czynności: ok. 2 minuty.

• Roztwór wiąże się z błonami
   komórkowymi bakterii,
   przebarwia je i uwrażliwia na światło.
Czas czynności: ok. 2 minuty.

• Nadmiar roztworu przepłukać.
• Bakterie zostają przebarwione na zielono.
Czas czynności: ok. 1 minuta.

• Roztwór aktywowany jest energią światła lasera.
• Przebarwione bakterie są niszczone.
Czas czynności: ok. 1 minuta.

1. Rozrobienie roztworu

2. Aplikacja

3. Faza działania

4. Przepłukać

5. Aktywacja

Fototermalna terapia (PTT) jest delikatną a zarazem skuteczną
alternatywą do standardowych metod.
Substancja barwiąca indocyjanina zielona działa szybko
i skutecznie: wiąże się z białkami osocza znajdującymi się
na błonach komórek bakteryjnych i je przebarwia.
Poprzez naświetlenie światłem o określonej długości
(808 nm = standard w laserach diodowych elexxion)
dochodzi do lokalnego wzrostu temperatury,
która uszkadza ścianki komórek bakterii i je niszczy.

• 1 tabletka perio green® 0,2 mg
• 1 buteleczka sterylnej wody 2 ml
• 1 jednorazowa strzykawka 3 ml
• 1 kaniula 0,9 mm (sterylna)
• 1 kaniula 0,3 mm (sterylna)
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