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Кост с HELBO без HELBO

Букална 
резорбция 2,03 ± 1,76 mm 5,84 ± 1,44 mm

Контакт  
кост-имплант 

 (BIC)
56,74 ± 18,02 % 33,91 ± 12,60 %

Плътност 70,57 ± 8,49 % 58,37 ± 9,55 %

Einsatzgebiete des Verfahrens: 
Alveolendesinfektion

• Zahnextraktion
• Applikation 

Farbstofflösung
• Einwirkzeit 3min
• Spülen 
• Belichten (6x10sec)
• Augmentation oder 

Implantation
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ПРОТОКОЛА на HELBOПРОТОКОЛА на HELBO

без странични  
ефекти

само за 5-10  
минути
според

Екстракция Багрило Изчакване:  
3 мин.

Лазер: 1 мин.

Дезинфекция на алвеолите при имедиатно възстановяване

НЕЗАМЕНИМО РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕДИАТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

„ДА!“ на дезинфекцията 

 ФОТОДИНАМИЧНА ТЕРАПИЯ

Бързо и ефикасно – резултатите от възстановяванията SKY fast & fixed са удивителни вече 15 години. 
Дезинфекцията на постекстракционните алвеоли с HELBO е от съществено значение за успеха. Това подобрява 
качеството и количеството на костта, и също така намалява риска от усложнения.

Устойчив контрол на пародонтита
По-голямата част от пациентите, подходящи 
за SKY fast & fixed, имат безперспективни зъби, 
които са основната причина за хронично 
възпаление. Екстракцията на инфектираните 
зъби не премахва напълно причината за 
възпалението, тъй като патогенни бактерии 
остават в алвеолата и бързо се размножават 
отново. Именно тук влиза в действие 
антимикробната фотодинамична терапия HEL-
BO (aPDT): дезинфекцира постекстракционните 
алвеоли с помощта на фоточувствително 
багрило в комбинация с нисконергийната 
светлина на лазера TheraLite   – безопасно, 
надеждно и напълно безболезнено!

Намаляване на усложненията 
Терапевтичната ефективност на HELBO 
вече е доказана от много изследвания. 
Приложението на HELBO значително 
намалява често възникващи усложнения 
като бавно заздравяване или дори загуба 
на имплант след имедиатно имплантиране. 
Редовните контролни прегледи не бива 
да бъдат подценявани и пренебрегвани. В 
проследяващия период преди всичко трябва 
да се гарантира, че възпалението няма да 
се появи повторно заради реколонизация 
на микроби върху надимплантните 
възстановявания. Терапията HELBO може 
да бъде използвана ефективно и безопасно 
при пациентите, за да се предотвратят или 
стопират възпалителни процеси.

Положителен 
фотобиомодулиращ ефект
Приложението на лазера HELBO стимулира 
регенерацията на твърдите и меките тъкани 
чрез своя фотобиомодулиращ ефект. 
Това означава, че наблюдаваме по-бърз 
оздравителен процес и пациентите усещат по-
малко болка. Наскоро публикувано проучване, 
базирано на десетилетия опит, потвърждава, 
че имедиатното имплантиране в комбинация 
с HELBO значително подобрява качеството 
и количеството на костта в сравнение в 
комбинация с конвенционално почистване 
(вижте таблицата в дясно).

Най-краткият път до целта
Допълнително предимство на aPDT е 
факторът време: дезинфекцията с HELBO по 
време на хирургията удължава времето на 
лечение само с 5 до 10 минути в зависимост 
от броя на алвеолите, които трябва да бъдат 
обработени. Когато използвате стерилно 
багрило и накрайници, няма допълнителен 
риск по време на процедурата. Намаляването 
на усложненията и спешните посещения, както 
и по-бързата и по-добра тъканна регенерация 
води до положителни икономически ефекти 
за денталната практика, тъй като пациентът 
обикновено не се таксува за допълнителните 
посещения, наложени от усложнения в 
лечението.

Започнете веднага
Намаляване на усложненията, по-малко 
посещения и положителни икономически 
ефекти – използването на HELBO aPDT в 
денталната практика подобрява ежедневния 
работен процес и удовлетвореността на 
пациентите в дългосрочен план. В допълнение, 
научните изследвания са в подкрепа на тази 
безболезнена терапия без странични ефекти. 
Убедете се сами!

Източник: Jörg Neugebauer et al. Poster 353, XX-та 
Годишна научна среща на EAO, октомври 2011.

Имедиатно имплантиране в пародонтално 
инфектирани алвеоли сега без признаци на 
възпаление и с подобрени характеристики на костта 
благодарение на HELBO. Източник: Novaes AB Jr, et al. Int 
J Periodontics Restorative Dent. 2020 40(6):917-923.

Източник: Prof. Dr. Jörg Neugebauer

Усложнения в  
имедиатното имплантиране
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За повече информация 
сканирайте QR кода!


