Stomatologie Pediatrică

De ce ar trebui să alegeți tehnologia WaterLase?
Diferențierea în practică
Mamele au de făcut o alegere și continuă să opteze pentru ceea ce este mai bine pentru copiii lor. Prin
integrarea laserului WaterLase iPlus, le puteți oferi copiilor o experiență de înaltă calitate cu o tehnologie pe
placul lor, iar mamele sunt foarte încântate de acest lucru.

Amortizarea investiției
În mediul economic actual este foarte important ca fiecare echipament pe care îl alegeți
pentru cabinetul dumneavoastră să ofere randament pentru investiția făcuta. Folosiți-vă de
laserul WaterLase iPlus 2.0 pentru a atrage noi pacienți si pentru a le oferi pacienților deja
existenți o experiență plăcută și ușoara.

Pregătire profesională
Angajamentul pe care și-l ia BIOLASE față de dumneavoastră
depășește această tehnologie avansată. În parteneriat cu WCLI, World
Clinical Laser and Imaging Institute, am dezvoltat un sistem de training
personalizat pentru stomatologia pediatrică, dar și pentru personal,
pentru a asigura astfel succesul.

Cele mai frecvente tratamente pentru copii
realizate cu laserul WaterLase iPlus 2.0


Frenectomie pentru sugari si copii  Sigilări preventive cu rășini compozite Pulpotomie vitală

Prepararea cavităților clasa I-V

Expunerea dinților neerupți

Și multe altele!

WaterLase iPlus 2.0 - Pachetul Pediatric
Curs de instruire pediatrică
O componentă esențială a integrării tehnologiei de succes este partea de formare, acesta fiind motivul pentru care am încheiat
un parteneriat cu WCLI pentru a dezvolta acest curs exclusiv pentru dumneavoastră. Cursurile de instruire pediatrică includ atât
o parte teoretică, cât și instruire hands-on într-un grup sau în cadru privat cu tehnologie de ultimă oră, predate de către un
medic specialist pediatru.
Laserul WaterLase iPlus cu design personalizat
Dovedită ca fiind o tehnologie potrivită pentru necesitățile dumneavoastră, atât pentru dinții de lapte, cât și pentru cei
permanenți, cu un design pe placul copiilor, laserul WaterLase iPlus vă completează cabinetul cu o pată de culoare.
Doi ani de garanție oferită de producător
Puteți sta liniștit știind că laserul WaterLase iPlus beneficiază de
cea mai bună garanție timp de doi ani.
Instalarea Laserului
Eliminați presupunerile! Inginerul nostru expert vine la dumneavoastră în cabinet,
oferindu-vă o instalare în funcție de preferințe, împreună cu un training de bază
pentru îngrijirea și întreținerea laserului

Nu a durut. Ceilalți medici îmi
puneau tot felul de instrumente în
gură. Dar cu laserul nu m-a durut și a fost
rapid. Nu a trebuit să aștept o oră pentru a
putea bea apă sau a mânca.
Zoe, 11 ani, Pacient WaterLase

Laserul preferat de întreaga lume este
disponibil cu un design pe placul copiilor
Cu laserul WaterLase
iPlus pot să ajut pacienții
să scape de procedurile
dificile și le pot oferi o experiență ușoară și
placută.
Frenectomia pe care o pot realiza la copii
îmi aduce satisfacții majore, având un
impact pozitiv și asupra familiei. Având
studii despre stomatologia cu laser, am
descoperit o nouă aboradare în practicarea
și predarea stomatologiei pediatrice.
Linda Murzyn-Dantzer, DMD, MS
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Spitalul pentru copii, Departamentul de
Stomatoligie Pediatrică

"Practice Growth.
Guaranteed."
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Fiind primul aparat de acest gen din
domeniul stomatologic, vă putem garanta că
laserul WaterLase iPlus 2.0 va îmbunătăți
experiența pacientului, iar folosirea acestuia
va deveni ceva obișnuit, cotidian.

Oferiți o gamă variată de tratamente și creșteți
eficiența cu versatilitatea laserului potrivit
pentru orice tip de țesut. Vom fi alături de
dumneavoastră pe tot parcursul și vă punem la
dispoziție:
Ajutor din partea unui clinician cu
experiență în tratamentul cu laserul
Suport și consultanță de marketing
Facturare

"Grow your practice with WaterLase starting today."
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