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ADEVĂRUL DESPRE 

PERIIMPLANTITĂ
Periimplantita reprezintă o problemă din ce în ce mai frecventă în 
domeniul implantologiei orale.
Sunteți pregătiți să gestionați acestă boală în continuă creștere?
Vă prezentăm cele mai importante aspecte pe care trebuie să le știți:

În fiecare an se inserează aproximativ 
500,000 de implanturi în S.U.A.

10% dintre dentiști inserează 
implanturi dentare, iar numărul 
acestora este în creștere

Se preconizează că industria implanturilor dentare va 
ajunge la 6.4 mld dolari până în 2018 în S.U.A.

Rata de apariție a mucozitei 
se ridică la 43%

Rata de eșec a 
implanturilor dentare este 
de aproximativ 18%

Între 10% și 48% din totalul 
implanturilor din ultimii 5-10 ani 
sunt afectați de mucozită sau 
periimplantită.
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Oferiți-le pacienților care suferă de această afecțiune tratamentul 
de care au nevoie:

Aflați mai multe despre protocolul 
REPAIR și cum vă poate ajuta să 
vă perfecționați. 

Prezentat în 2015 la Întalnirea Anuală a 
Academiei Americane de Parodontologie în 
Orlando

Courtesy of Dr. Rana Al-Falaki
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O metodă pe placul pacienților, cu efect minim invaziv, 
împotriva periimplantitei, realizată cu laserul
Acces facil la zona implantului
Poate fi folosit fără lambou pentru a trata periimplantita în faza incipientă.

Tratamentul se poate realiza atât local, cât și la nivelul întregii guri, 
asigurând flexibilitatea planificării acestuia
Susținute de dovezi clinice și de cercetări științifice
Proprietățile fotoacustice ale laserului au o eficiență 
crescută în chiuretajul efectuat la nivelul implantului.
Creați noi surse de venituri prin proceduri realizate cu laserul
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