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INTRODUCERE

Laser dentar SIMPLER 

Laserul dentar SIMPLER este un instrument chirurgical special creat pentru a realiza o

varietate de  proceduri  medicale pe țesuturile orale moi.  Laserul  SIMPLER utilizează o

diodă în stare solidă ca și semiconductor pentru radiații infraroșii invizibile. Energia este

livrată  către zona tratată prin intermediul  unei  fibre  flexibile,  care  la un capăt este

conectată la sursa laser și  la  celălalt capăt este conectată la instrumentul manual de

lucru.  Numeroase  tipuri  de  vârfuri  de  unică  folosință  sunt  disponibile  pentru  diferite

aplicații. Instrumentul este activat cu ajutorul unui comutator ce poate fi pornit și oprit

cu  piciorul.  Laserul  SIMPLER  este  recomandat  pentru  utilizare  profesională  de  către

medici  stomatologi  și  asistenți  sub  supravegherea  unui  stomatolog.  Utilizarea  acestui

aparat  necesită  o  pregătire  medicală  și  tehnică  adecvată.  Acest  manual  oferă

instrucțiunile necesare pentru medici stomatologi care au participat la un training cu un

specialist autorizat în tehnica Laser. 
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Acest manual de utilizare a fost publicat pentru produsul laser diode Simpler.
Acest aparat laser este un echipament medical iar domeniul pentru care a fost creat este:

• Stomatologie 
Producătorul  nu  este  responsabil  pentru  efectele  directe  sau  indirecte  ale  utilizării
sistemului.  Aceste  efecte sunt  responsabilitatea directă a personalului  medical  care îl
utilizează.
Astfel, recomandăm utilizatorului să respecte următoarele instrucțiuni:
• Sistemul trebuie să fie utilizat în conformitate cu instrucțiunile din acest manual,

atât  în  cee  ace  privește  măsurile  de  siguranță  cât  și  modalitatea  corectă  de
utilizare a sistemului;

• Instalarea, și orice modificare, recalibrare sau operațiune de întreținere trebuie să
fie realizată doar de personal autorizat de către producător;

• Sistemul electric din spațiul unde va fi folosit laserul trebuie să corespundă atât
reglementărilor IEC cât și reglementărilor locale în vigoare;

Producătorul, entitatea responsabilă cu asamblarea, instalatorul și importatorul nu sunt
responsabili pentru siguranța, fiabilitatea și performanța aparatului, dacă punctele de mai
sus  sunt  respectate.  Producătorul  pune  la  dispoziție  detaliile  tehnice  și  instrucțiunile
pentru testare, înainte de a primi o solicitare scrisă în acest sens, pentru ca personalul
calificat, autorizat de producător, să poată repara sau întreține acele părți ale sistemului
pe care producătorul consideră că este posibil să fie reparate.

Eliminarea  ehipamentelor  electrice  și  electronice  vechi
(Aplicabilă în Uniunea Europeană și în alte state Europene
care  dispun  de  un  sistem  de  colectare  selectivă  a
deșeurilor)

Acest simbol pe produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acest produs nu poate fi
tratat  ca  un  deșeu  casnic.  El  va  fi  predat  unui  punct  de  colectare  autorizat  pentru
reciclarea  materialelor  electrice  și  electronice.  Asigurându-vă  că  acest  produs  este
eliminat corect și reciclat, veți preveni o serie de potențiale consecințe negative pentru
mediu  și  sănătate,  consecințe  ale  manipulării  defectuoase  ale  unui  astfel  de  deșeu.
Reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
informații  despre  reciclarea  acestui  produs  vă  rugăm  contactați  autoritățile  locale,
serviciul  local  de preluare  a  deșeurilor  sau  magazinul  de  unde  ați  achiziționat  acest
produs. 

Producătorul acestui echipament este:
LAMBDA SpA
Strada Dell'Impresa 1
36040 Brendola (VI)- Italia
+39 0444 349165
info@lambdaspa.com
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1.  INSTALARE 

VERIFICARE LA LIVRARE

La sosirea echipamentului și în prezența curierului, este important să acordați atenție
conținutului,  să  verificați  dacă  este  complet  și  intact.  Este  important  să  notificați
imediat curierul de orice neconformitate. Vă rugăm să acordați atenție sporită la:

• Numărul de colete și codurile aferente.
• Starea ambalajului atât pe exterior cât și pe interior pentru a identifica posibile

daune ale echipamentului. 

Producătorul  semnalează  faptul  că,  în  conformitate  cu  legislația  națională  și
internațională, clientul își asumă responsabilitatea pentru bunurile livrate. Dacă nu s-a
specificat  altfel  anterior,  bunurile  sunt  livrate  întotdeauna  fără  a  fi  acoperite  de
asigurare. 

NECESAR PENTRU INSTALARE / SPAȚIU DE LUCRU 

În spațiul dedicat utilizării laserului, îndepărtați orice materiale inutile care ar putea fi
inflamabile  și  verificați  dacă  panoul  electric  este  în  conformitate  cu  normele  de
siguranță.  Verficați  dacă  sistemul  electric  se  potrivește  cu  specificațiile  aparatului
laser. Spațiul de lucru în care va fi utilizat laserul trebuie să fie marcat adecvat cu
ajutorul etichetelor pe care le veti primi împreună cu accesoriile aparatului.

• Poziționați laserul pe o suprafață plană, stabilă 

• Țineți laserul într-un spațiu uscat cu o temperatură între 15° și 30°C și un indice
de umiditate între 30% și 70%

• Asigurați-vă că echipamentul a fost ținut în aceste condiții pentru cel puțin 2 
ore înainte de a fi pornit. 

• Este recomandat să evitați expunerea laserului direct în lumina soarelui pentru 
a evita o posibilă supraîncălzire a sistemului. 

• Nu amplasați laserul în apropierea pereților sau în alte spații în care ventilația
este scăzută.

• Poziționați laserul la o distanță sigură față de alte aparate, pentru a evita orice
interferențe electromagnetice posibile. 

• În timpul funcționării, nu acoperiți aparatul cu obiecte sau haine. 
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1.  INSTALARE

         INSPECȚIA CONEXIUNILOR ELECTRICE / ALIMENTAREA CU ELECTRICITATE 

Înainte de utilizarea aparatului laser, este foarte important să verificați integritatea
cablului de alimentare. În special, trebuie să vă asigurați că ștecherul este compatibil
cu priza. Nu folosiți adaptori sau prelungitoare multiple de orice fel. Mai mult, rețeaua
electrică trebuie să aibă un sistem eficient de împământare.

Sistemul de alimentare electrică disponibil la laserul simplu îndeplinește reglementările
CEI EN 60601-1. O astfel de alimentare are următoarele caracteristici:

Voltaj intrare: 100 – 240 AC Voltaj ieșire: 12 V DC

Rată frecvență: 47 – 63  Hz Curent maxim ieșire: 5.25 A

ATENȚIE: nu folosiți  niciodată o sursă electrică alta decât cea a echipamentului. În
cazul  unei  defecțiuni  sau  pentru  oricea  altă  necesitate  adresați-vă  furnizorului  și
comandați  același  sistem  de  alimentare  sau  unul  asemănător  cu  cel  original  al
echipamentului.

         LIVRARE ȘI LOGISTICĂ

Dacă aveți nevoie să mutați sau să transportați laserul, este recomandat să urmați cu 
mare atenție următoarele reguli și instrucțiuni:

• Întotdeauna utilizați materialele în care a fost livrat și transportat inițial 
echipamentul. ORICE LASER TRANSPORTAT SAU LIVRAT FĂRĂ AMBALAJUL ORIGINAL 
NU VA FI ACCEPTAT ÎN SERVICE.

• Butonul de pornire trebuie să fie în poziția închis. 

• Deconectați toate cablurile de la dispozitivul principal al laserului și în special 
cablul de alimentare cu curent. 

• Conectorul fibrei precum și fibra laserului trebuie acoperite cu capacul special. 
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2.  SIGURANȚĂ 

        MĂSURI GENERALE DE SIGURANȚĂ 

Acest  aparat  laser  a  fost  fabricat  conform  normelor  curente  de  siguranță  pentru
aparatura electrică și medicală. Cu toate acestea este necesară adoptarea unor măsuri
serioase de siguranță pentru a evita accidente grave. 

În cursul utilizării normale, laserul SIMPLER expune corpul uman la radiațiile luminii
laser;  de aceea, este foarte important  să  citiți  cu mare atenție  și  să  urmați  toate
instrucțiunile de siguranță enumerate în acest capitol. 

Nu lăsați niciodată conectorul fibrei optice fără capacul de protecție. Fibra optică din
acest spațiu este foare delicată și se poate degrada foarte ușor în cazul în care intră în
contact cu lichide, fum, aburi sau alți factori externi. 
Este interzis să introduceți degetele în deschiderea laserului sau să priviți direct în 
interior. 

          SPAȚIUL DE LUCRU 

După ce echipamentul a fost livrat și conținutul său verificat
este necesară pregătirea spațiului unde acesta va fi  folosit.
Zona de lucru trebuie delimitată cu uși de acces și pe fiecare
dintre  aceste  uși  trebuie  să  fie  afișat  un marcaj  vizibil  de
siguranță, ca acela din imaginea alăturată. 

Nici o altă persoană în afara celei autorizate nu poate avea acces în zona de utilizare a
laserului. Tot personalul prezent trebuie să urmeze cu mare atenție toate instrucțiunile
individuale de siguranță. 

Laserul SIMPLER este echipat cu un sistem de siguranță automat. Dacă siguranța nu este
activată  laserul  nu  va  funcționa.  Dacă  pedala  de  comandă  nu  este  poziționată  și
conectată, laserul nu va funcționa. 
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2.  SIGURANȚĂ

         MĂSURI INDIVIDUALE DE SIGURANȚĂ

Toate măsurile de siguranță descrise aici trebuie urmate cu mare atenție 
și rigurozitate pentru a evita expunerea la radiațiile laser.
• Personalul autorizat pentru a avea acces în za de utilizare a laserului, trebuie să

poarte obligatoriu echipament adecvat pentru protecția ochilor.

• Nu direcționați niciodată raza laser direct către ochi.

• Nu priviți niciodată direct în fibra conectoare. 

• Conectorul fibrei trebuie să fie mereu acoperit fie de fibră, fie de capacul de
protecție. 

• Eliminați din zona operativă toate obiectele metalice sau cu reflexie, inclusiv
obiecte personale ca ceasurile de mână și  inele, deoarece există riscul de a
reflecta raza laser. 

• În cazul unui pericol iminent, apăsați imediat butorul de oprire de urgență

• Puneți pe poziția închis comutatorul principal atunci când echipamentul nu este
in uz 

• Caracteristicile  intrinsece  ale  razei  laserului  diode,  dacă  nu  sunt  corect
utilizate,  ar putea avea efect ignifug asupra materialelor  ne-metalice. Astfel
este recomandat să urmați aceste reguli simple cu mare atenție:

• Nu îndreptați raza laser direct către obiecte de îmbrăcăminte. 

• Vă recomandăm să purtați haine adecvate în culori deschise și complet uscate.

• Îndepărtați orice materiale potential inflamabile, ca de exemplu hârtie, lemn
sau plastic. 

• Nu folosiți niciodată gaze inflamabile în același timp cu laserul. 

• Orice solvenți sau soluții inflamabile trebuie să se evapore complet înainte de
utilizarea laserului. 

• Evitați  utilizarea oricăror anestezice potential inflamabile ca de exemplu gaz
anesteziant, oxigen sau oxid de azot. Suprasaturarea cu oxigen poate aprinde
diferite materiale ca de exemplu bumbac sau vată expuse direct radiației laser.
Deasemenea, este foarte important ca toate soluțiile inflamabile folosite în mod
normal  ca  și  dezinfectanți  să  se  evapore  complet  înainte  de  utilizarea
echipamentului laser. 

                 RISCURI OCULARE 

Ochii  pot  suferi  leziuni  grave  în  cazul  în  care  sunt  expuși  fără  protecție  luminii
laserului. Din acest motiv este obligatoriu să fie purtați ochelarii de protecție atât de
cel care utilizează echipamentul cât și de celelalte persoane aflate în zona de lucru. 

Ochelarii  de  protecție  puși  la  dispoziție  respectă  norma  europeană  EN  207  și  au
densitate optică 5, adecvată lungimii de undă emise de laserul diode.

Folosiți doar ochelari cu aceleași specificații ca cei puși la dispoziție cu echipamentul. 
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3.  PRIMA UTILIZARE

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA APARATULUI
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3.  PRIMA UTILIZARE

SET 
ACCESORII

          Instrument decapare fibră      Instrument tăiere fibră    Vârfuri de plastic

Interlock (sistem blocare)     Piesă manuală             Piesă mare manuală pentru albire

STERILIZAREA COMPONENTELOR CARE INTRĂ ÎN CONCTACT DIRECT CU PACIENTUL

ATENȚIE:  la  livrarea  ehipamentului  piesa  manual,  fibra  optică  și  toate  celelalte
componente care se află în colet  nu au fost sterilizate. Înainte de fiecare utilizare
asigurați-vă că aceste componente sunt sterilizate. 

Toate componentele care intră în contact direct cu pacientul TREBUIE să fie sterilizate. 
Componentele echipamentului care pot fi sterilizate sunt:

• Piesa manuală (capac inferior, piesă manuală, inel fixare)
• Fibra optică 

Componentele care nu pot fi sterilizate:
• Lentilele pentru albire 
• Vârfurile de plastic de unică folosință 

ATENȚIE: Toate componentele trebuie să fie separate înainte de sterilizare pentru a 
îndepărta orice reziduuri organice solide posibile. 

Sterilizarea poate fi realizată prin metoda clasică în autoclavă (la 121°C pentru 20 min).
Numărul de cicluri de sterilizare în autoclavă este limitat și sugerăm operatorului să
inspecteze  atent  componentele  sterilizate  după  fiecare  ciclu  pentru  a  le  verifica
integritatea:
• Piesă manuală: verificați dacă există semen de abraziune, crăpături sau modificări 

ale dimensiunilor, structurii și / sau culorii. 
• Fibra optică: verificați dacă există semne de deteriorare, crăpături sau găuri. 
În cazul deteriorării sau în cazul în care aveți dubii, înlocuiți componentele. 
Nu aruncați fibra optică sau vârfurile deteriorate la gunoi. Eliminarea lor trebuie să
respecte întotdeauna legislația națională și / sau regională. Puteți trimite fibra la
dealerul dvs. pentru ca acesta să se ocupe de eliminarea deșeurilor conform legii. 
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3.  PRIMA UTILIZARE

PREGĂTIREA FIBREI 
Pentru o utilizare optima a laserului fibra optică trebuie să fie tăiată după fiecare utilizare
pentru a reînnoi suprafața. Nu uitați să activați fibra după fiecare tăiere pentru a obține
cele  mai  bune  performanțe  chirurgicale,  când  protocolul  o  cere  sau  când  folosiți
terminalele speciale pentru piesa manuală. 

1. Decapare: inserați fibra în instrumental pentru decapare. Cu o mână țineți capătul
fibrei  și  cu  cealaltă  instrumentul  pentru  decapare:  apăsați  și  trageți  ușor  de
instrumentul pentru decapare. Vă recomandăm să decapați cel puțin 3 cm din fibră.
Pentru aceasta folosiți  ca referință rigla  specială imprimată pe instrumentul  pentru
decapare. 
2. Tăiere:  puneți  fibra decapată pe o suprafață dură și perfect dreaptă. Poziționați
instrumentul pentru tăiere perpendicular pe fibră la 1 cm de capăt. Presați ușor și tăiați
dintr-o mișcare pentru a evita despicarea. Nu presați foarte tare. Dacă tăierea nu este
perfecta la capătul fibrei, aceasta va cauza performanțe scăzute ale aparatului laser și
rezultate negative în tratament.

Pasul 1: poziționați instrumentul 
pentru tăiere perpendicular pe 
fibră 

Pasul 2: tăiați dintr-o singură 
mișcare, presând ușor 

3. Despicarea: despicați fibra cu ambele mâini îndoind-o la punctul de tăiere.

4. Verificare: verificați suprafața fibrei cu privirea pentru a vă asigura că zona tăiată
este uniformă. Dacă tăierea s-a făcut corect, porniți raza și îndreptați fibra către o
suprafață alba pentru a verifica punctul roșu: trebuie să vedeți un cerc roșu perfect. 

5.  Activare  (inițiere):  Înainte  de  a  începe,  activați  fibra  pornind  raza  laser  și
direcționând-o câteva secunde pe o bucată de hârtie de culoare închisă.

ATENȚIE: raza este modalitatea ideală
de  a  verifica  integritatea  sistemului.
Dacă  punctul  razei  lipsește  din
extremitatea  distală  a  transmisiei  și
dacă intensitatea este redusă sau pare
difuză, poate indica faptul că sistemul
de  transmisie  este  deteriorat  sau  nu
funcționează în parametrii optimi. 
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3.  PRIMA UTILIZARE

INSTALAREA ÎNAINTEA UTILIZĂRII 

În ghidul rapid inclus puteți vedea procedura ilustrată pas cu pas. 

1.  Puneți aparatul  laser pe o suprafață plană, fixă.
Atașați  suportul  pentru  piesa  manuală  folosind
șuruburile din pachet. 

2. Inserați tija de susținere a fibrei în spațiul special
de pe aparat. 

3.  Inserați dispozitivul interlock extern, comutatorul
pentru  picior  și  cablul  de  alimentare  în  prizele
aferente  de  pe  spatele  aparatului.  Înșurubați  bine
conectorul comutatorului pentru picior. 

ATENȚIE: este  posibil  să  intervină  o
serie  de riscuri  atunci  când inserați,
îndoiți  sau  nu  asigurați  corect  fibra
optică.  Dacă  recomandările
producătorului  nu  sunt  urmate  cu
atenție, pot fi afectate fibra, sistemul
de  transmisie  și  /  sau  pacientul  sau
utilizatorul. 
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3.  PRIMA UTILIZARE

CONECTAREA FIBREI LA APARATUL 
LASER

1. Îndepărtați  capacele  de
protecție de pe fibră și de pe
aparatul laser. 

2.  Inserați conectorul fibrei  în priza aferentă
de pe aparatul laser. 

3. Întoarceți conectorul în sensul acelor de 
ceasornic până când se oprește. 

ATENȚIE:  Fibra  optică  este  foarte
fragilă. Evitați să lăsați fibra în locuri
în  care  poate  fi  călcată  sau  lovită.
Nu îndepărtați fibra decât dacă este
necesar  pentru  transportul
sistemului sau pentru sterilizare. 

Folosiți  suportul  metalic  inclus  în
setul  de  accesorii  pentru  a  susține
fibra  și  inserați  piesa  manuală  în
suport  atunci  când  laserul  nu  este
utilizat. 

ATENȚIE: întotdeauna puneți capacul de 
protecție pe priza care conectează fibra
la aparat atunci când fibra nu este 
inserată. Orice praf sau gaz care 
pătrunde în aparatul laser riscă să 
degradeze sursa laserului. 
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3.  PRIMA UTILIZARE

Piesa manuală este realizată din trei piese separate și se potrivește cu două tipuri diferite 
de vârfuri interșanjabile:

INSERAREA FIBREI ÎN PIESA MANUALĂ

ATENȚIE: ÎNTOTEAUNA CURĂȚAȚI FIBRA CU DEZINFECTANT OBIȘNUIT ÎNAINTE DE A O INSERA
ÎN PIESA MANUALĂ 

1.  Țineți zona centrală a piesei și deșurubați capacul inferior.  Inserați fibra optică prin
orificiul capacului inferior și prin baza piesei și împingeți până când iese pe la celălalt
capăt. 

2. Ajustați fibra în așa fel încât să aveți lungimea dorită, apoi înșurubați la loc capacul
inferior.  Inserați  fibra  prin  vârf  apoi  inserați  și
înșurubați inelul de fixare. 

3.  Dacă  este  necesar,  ajustați  lungimea  fibrei
deșurubând capacul inferior. 
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3.  PRIMA UTILIZARE
PREGĂTIREA PIESEI PENTRU ALBIRE 

                         Zona centrală a piesei manuale

Capac inferior                                                             piesă mare manuală pentru albire 

                                                 Lentilă pentru un singur dinte 

Pregătiți fibra cu o tăietură curată. Îndepărtați inelul de siguranță de pe piesă. 

1.  Inserați  fibra în piesa manuală până când ajunge în vârf. Fibra  nu trebuie să de-
pășească marginea piesei manuale, după cum vedeți și în imaginea alăturată. Dacă este
necesar, ajustați lungimea fibrei prin deșurubarea capacului inferior. 

2. Inserați și înșurubați lentila mare pentru albire (sau lentila mică - opțional – pentru al-
birea unui singur dinte).
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4.  OPERARE SISTEM 
PREGĂTIRE

ATENȚIE: După ce ați urmat procedura de instalare asigurați-vă că toate măsurile de
siguranță descrise în acest manual au fost respectate. 

• Verificați dacă este conectat cablul de alimentare.

• Deschideți laserul cu ajutorul comutatorului principal de pe spatele aparatului. 

1. Sistemul  are  un  ecran  de  start.
Notă:  mesajul  de  start  poate  fi
diferit de acesta și poate fi modificat
de producător fără notificare. 

2. Selectați limba dorită. 

3. Pentru a activa laserul prima dată
vizitați  website-ul
www.simplerlaser.com și  înregistrați
aparatul. Veți primi codul de activare
pe email  după ce ați  introdus  datele
seria aparatului. 

4. Introduceți  parola  pe  care  ați
primit-o  la  înregistrare.  Puteți
schimba  parola  periodic  (mai  multe
detalii  în  meniu)  pentru  mai  multă
siguranță. 

5.  Sistemul  va  verifica  dacă
comutatorul  de  picior  și  siguranța
interlock  sunt  la  locul  lor.  Dacă  nu
sunt  montate  corect,  următorul
mesaj de eroare va fi afișat.  
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4. OPERARE SISTEM

PANOU DE CONTROL 

Panoul  de control  este un ecran touch color care permite selectarea tratamentului,
activarea laserului, verificarea meniului sistemului și vizualizarea protocolului. 

ATENȚIE: Orice modificări sau proceduri diferite de cele specificate aici, pot cauza
expunerea la niveluri periculoase de radiație. 

SELECTAREA TRATAMENTULUI 

Laserul simpler are următoarele tratamente pre-setate:

Endodonție, Paradontologie, Terapie, Albire, Chirurgie granulom, Chirurgie normală,
Chirurgie zone fibroase, Coagulare chirurgicală.

Pentru a selecta tratamentul dorit trebuie doar să apăsați iconița aferentă. Parametrii
fiecărui  tratament nu pot fi  modificați  decât dacă este activată versiunea avansată
ADV+, (opțional, detalii mai jos).
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4.  OPERARE SISTEM

DETALII TRATAMENT 

Pentu mai multe informații clinice despre tratamentele pre-setate vedeți capitolul 8.
Pentru a citi mai multe despre tratamentele selectate direct pe ecran trebuie doar să
apăsați iconița Informații.

Astfel se va deschide un ecran cu mai
multe  detalii  despre  tratamentul
selectat,  informații  clinice  utile  și
sfaturi pentru operarea laseruli. 

Cu ajutorul săgeților sus / jos puteți citi
tot  textul.  Săgețile  duble  spre  stânga
vă  duc  înapoi  în  panoul  principal  de
control. 

ACTIVAREA LASERULUI  

ATENȚIE: Înainte de a începe verificați dacă toate măsurile de siguranță au fost 
respectate și dacă tot personalul prezent poartă protecții adecvate pentru ochi. 

Sistemul va fi în modul stand by (așteptare). Pentru a începe funcționarea, selectați 
tratamentul dorit din cele disponibile.

• Apăsați tasta standby/ready/operate 
(așteptare/pregătit/operare) 

• Din stand by (așteptare), sistemul va trece în modul 
ready (pregătit. Iconița va deveni galbenă, iar ledul
indicator va începe să lumineze intermitent. Sursa 
laser este acum activă, dar încă nu este posibilă 
utilizarea. 

• Apăsați din nou tasta standby/ready/operate 
(așteptare/pregătit/operare). Iconița va deveni 
roșie iar utilizarea este acum posibilă, deoarece a 
fost activat controlul prin pedala de la picior. 

Sistemul va dezactiva automat laserul (va intra in modul STANDY BY (așteptare) dacă
nu este utilizat timp de câteva minute. Nu lăsați niciodată laserul nesupravegheat când
sursa este activată. Opriți laserul când nu este utilizat.  Sistemul va intra în  stand by
(așteptare) și dacă sunt apăsate alte taste sau dacă este selectat un alt tratament. Apăsați
tasta  standby/ready/operate (așteptare/pregătit/operare)  din  nou  pentru  a  reporni
laserul. 

• Direcționați piesa manuală către țesutul țintă;

• Apăsați comutatorul cu piciorul;
• Sistemul va începe să emită radiații laser iar acestea sunt semnalate de indicatori 

acustici și vizuali (led portocaliu). Sistemul va afișa pe display un avertisment 
pentru radiații laser. 

• Eliberați comutatorul de la picior pentru a opri emisia laser. 
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4.  OPERARE SISTEM
DEZACTIVAREA SURSEI LASER 

Apăsați  tasta  ready/stand  by.  Sistemul  va  intra  în  stadiul  stand  by
(așteptare) iar controlul de la picior va fi dezactivat. Sistemul va intra în
stand by  și dacă sunt apăsate alte taste sau dacă este selectat un alt
tratament.  Apăsați  din  nou  tasta  standby/ready/operate
(așteptare/pregătit/operare) pentru a reporni sistemul. 

OPRIREA SISTEMULUI / OPRIRE DE URGENȚĂ 
Puneți sistemul în stand-by. Apăsați butonul principal de pe spatele 
aparatului laser.

ÎN  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ puteți  opri  aparatul  prin  simpla  apăsare  a
butonului de oprire de urgență de pe partea superioară a aparatului. Orice
presiune aplicată pe acest buton va bloca imediat sistemul și emisia de
radiații.  După  apăsarea  butonului  de  urgență  nu  uitați  să  apăsați  și
comutatorul principal. 

MENIUL SISTEMULUI 

Pentru a deschide meniul sistemului apăsați iconița meniu din partea de 
jos, stânga a ecranului principal. 

ICONIȚELE DIN MENIUL SISTEMULUI:

A. Înapoi la meniul principal 
B. Setări sunet/alarmă (pune sunetul în poziția deschis/închis - on/off) 
C. Ținta (activează și dezactivează raza laser) 
D. Contrast (setările de contrast ale ecranului)
E. Theme (modifică imaginea de background a ecranului)
F. Parolă (modificarea parolei)
G.Limba (schimbă limba meniului)
H. ADV+ (activează modul avansat - opțional)
I.  Aplicații
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B. SETĂRI SUNET / ALARMĂ 

Apăsați iconița meniului de sunet pentru a activa / dezactiva
avertizarea  sonoră.  Alarma  sonoră  este  întotdeauna
reactivată după ce aparatul a fost oprit și repornit. 

ATENȚIE: când alarma sonoră este dezactivată, operatorul nu poate fi informat de 
emisiile laser. Deși indicatorii vizibili sunt mereu porniți, este mult mai sigur pentru 
utilizator să păstreze activă și avertizarea sonoră. 

C. ȚINTA

Aparatul  are  o  țintă  roșie  pentru  o  acuratețe  mai  mare.
Apăsați iconița cu ținta pentru a dezactiva / activa raza. 
ATENȚIE: Nu direcționați niciodată raza direct către ochi.

D. CONTRAST 

Funcția de contrast din meniu vă permite să stabiliți nivelul
de luminozitate al afișajului. 

E. SELECTAREA FUNDALULUI 

Apăsați iconița Theme. Selectați fundalul dorit din cele disponibile. 
Reveniți la meniul sistemului folosind săgețile. 

F. SCHIMBAREA PAROLEI 

Pentru a schimba parola curentă, selectați iconița parolă (PASSW) din
meniul sistemului. Mai întâi introduceți vechea parole, apoi pe cea
nouă. Confirmați noua parolă pentru a definitiva schimbarea.

ATENȚIE:  Vă  sugerăm  să  schimbați  parola  periodic  pentru  a  vă  asigura  că  doar
personalul  autorizat  are  acces  la  sistem.  Dacă  uitați  codul  de  acces,  contactați
dealer-ul pentru a reseta sistemul. 

G. LIMBA

Laserul  SIMPLER poate afișa informațiile  în limba engleză, italiană,
germană, franceză, spaniolă, cehă, rusă, portugheză și poloneză.
Apăsați tasta (LANG.) și selectați limba dorită. 
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4.  OPERARE SISTEM

H. MOD AVANSAT ADV+ (OPȚIONAL)

Modul  Avansat  ADV+  permite  modificarea  parametrilor  de  tratament
(putere, mod, timp) pentru utilizatorii experți în tehnica laser. Opțiunea
ADV+  poate  fi  achiziționată  de  la  dealer  sau  online  pe
www.simplerlaser.com.

1. Pentru a activa modul ADV+ apăsați
iconița.  Ecranul  va  afișa  seria
laserului,  necesară  pentru  a  primi
codul de acces pentru ADV+. 

2. Imediat ce aveți codul de acces, apăsați
steagul verde și introduceți codul în zona
specială. 

 
4. Parametrii  selectați  pot  fi  modificați
apăsând  butoanele  +  și  –  până  când
obțineți valoarea dorită.

5.  Apăsați  iconița  SAVE  pentru  a  salva
permanent  parametrii  modificați  pentru
tratamentul  ales.  Dacă  nu  salvați  noua
valoare,  când  schimbați  tratamentul  sau
opriți  aparatul  laser,  acesta  va  reveni  la
parametrii prestabiliți. 

6. Cu ajutorul săgeților duble puteți să vă
întoarceți  în  meniu  și  să  modificați  alți
parametri pentru același tratament. 
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4.  OPERARE SISTEM

I.  APLICAȚII (APPS) - OPȚIONAL
APLICAȚIILE POT FI ACTIVATE DOAR DACĂ MODUL AVANSAT (ADV+) ESTE ACTIV

APLICAȚIILE LASERULUI SIMPLER ȘI CODURILE DE ACCES 

APLICAȚIA ”BOOST” 

Aplicația asigură putere maximă de 12W (impulsuri micro) 
evitând astfel carbonizarea și reducând stresul termic în 
chirurgie.  

LAUPG002.1 

APLICAȚIA ”FLAT TOP” 

Pentru terapie orală antalgică cu laser. Include piesa 
manuală exclusivă FLAT TOP AB2799 creată de Prof. Alberico 
Benedicenti.

LAUPG003.1 

APLICAȚIA ”CURVED CONTACT TIP” (VÂRF CURBAT DE 
CONTACT) 

Pentru terapia laser și biostimularea prin contact a 
țesuturilor moi. Include un vârf curbat de contact.

LAUPG004.1 

APLICAȚIA ”ANTI AGEING (PHOTO REJUVENATION)” – 
ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE – ÎNTINERIRE PRIN STIMULARE 
LUMINOASĂ   

Biostimulare laser pentru întinerirea pielii. Include piesa 
manuală anti-îmbătrânire.

LAUPG005.1 

APLICAȚIA ”DERMA ANGIOMA LIP” (ANGIOMUL CUTANAT AL 
BUZEI)

Pentru tratamentul angiomului cutanat al buzei.

LAUPG006.1 

APLICAȚIA ”ENDO 200um”

Aplicație pentru endodonție pentru canale strâmte și 
curbate. Include fibră optică  200μm.

LAUPG007.1 

APLICAȚIA ”IMPLANT PERI IMPLANTITIS”

Pentru tratamentul afecțiunii peri implantitis. 
LAUPG008.1 

APLICAȚIA ”WHITE ONE” 

Pentru albirea unui singur dinte. Include piesa manuală 
pentru o zonă redusă. 

LAUPG009.1 

Mai multe aplicații decât cele descrise aici se pot găsi în Meniul Aplicații.
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4.  OPERARE SISTEM

1. Pentru a activa o aplicație, apasă iconița 
apps din meniu. 

2. Dacă modul Avansat ADV+ nu este activ, nu
aveți posibilitatea să activați aplicații. 

3. Când  modul  Avansat  ADV+  este  activat,
ecranul  va  arăta  seria  de  înregistrare  a
laserului. Acest  număr este necesar pentru a
primi codul  de acces al  Aplicațiilor  fie de la
dealerul  dvs.,  fie  direct  de  pe  website-ul
www.simplerlaser.com. 

4. Imediat ce aveți codul de acces, apăsați pe
stegulețul verde și introducețui codul în spațiul
special. 

5. Aplicația activă va apărea acum cu albastru 
în meniul apps- Aplicații. 
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5. SPECIFICAȚII

LASERUL SIMPLER

Specificații

Producător
Lambda SpA
Via dell’Impresa
36040 Brendola (VI) - Italia

Model LA 7D0 001.3

Conectare priză alimentare 100 – 240 VAC 

Frecvență 47-63Hz

Curent maxim absorbit de rețea 0.5A (@230V)

Livrare putere alimentare 12VDC -  5.25A max

Voltajul sistemului 12VDC

Absorbție maximă a sistemului 4.5A
Putere maximă alimentare la locul de 
lucru 8W 

Clasă izolare I

Parte aplicată Tip B   

Protecție împotriva anestezicelor 

Acest aparat nu este recomandat pentru a 
fi utilizat în combinație cu un mix de 
anestezice inflamabile în contact cu aerul,
sau cu oxigen sau cu dioxid de azot.

Nivel protecție IP IPX0

Procedură utilizare Continuă cu încărcare alternativă: 
activ 5 min, pauză 1 min.

Condiții de lucru
TEMPERATURA: 10 până la 30 °C 
UMIDITATE: 30 până la 75%
PRESIUNE atm.: 700/1060 hPa

Condiții de păstrare
TEMPERATURĂ: 5 până la 50 °C 
UMIDITATE: 30 până la 75%
PRESIUNE atm: 700/1060 hPa

Conexiuni externe Pedală; interlock (siguranță) 

Sistem de răcire Aer

Clasă laser IV

Dimensiuni 150x200x120 (LxPxA) mm

Greutate 1,7 kg 
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Sursă laser 

Lungime de undă 980±10 nm 

Sursă putere maximă laser 8W 

Lungime de undă a razei laser 635±10 nm

Puterea razei 1mW

Emisii 

Indicator putere Digital de la 0.1W la 8.0W, 0.1W 

Mod impuls 

CW emisie continuă 
MP: Ton=200ms; Toff=500ms
SP: Ton=10ms; Toff=10ms
SSP: Ton=20µs; Toff=20µs
PSP:Ton=30µs; Toff= 70µs
SNP:Ton=500µs; Toff=1ms
BOOST: Ton=150µs; Toff= 350µs (opțional)

Mod emisie Continuu sau cu timer 

Obturator laser Control picior 

Ajustarea duratei emisiei De la 1 la 99 secunde

Stabilitatea puterii de emisie ± 20%

 Fibra optică 

Conector SMA 905

Lungime 2 ÷ 3m

Diametru 300 µm (320  µm)

Putere maximă a fibrei optice 12W

Divergența razei (N.A.) 14° (0.22)
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5. SPECIFICAȚII 

ETICHETE DE SIGURANȚĂ 

Pe  laser  sunt  plasate  etichete  de  siguranță  care  includ  note  pentru  operator  și
informații despre caracteristicile aparatului laser. Aceste etichete trebuie păstrate în
condiții bune și trebuie să fie înlocuite dacă sunt degradate. Folosiți produse delicate
pentru curățarea laserului. 

ET-1: Avertizare radiații laser 
ET-2*: etichetă explicativă 
ET-3: deschidere laser la capătul fibrei 
ET-4: deschidere laser 
ET-5: etichetă spate cu simbol 
ET-6: oprire de urgență 
ET-7: radiație laser 
ET 8: informații

Atenție! Consultați manualul pentru informații adiționale. 

Conector ”interlock” siguranță. 

Conector pedală picior 
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6. ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE CURĂȚARE 

ATENȚIE: toate operațiunile de curățare trebuie realizate doar cu aparatul închis și 
deconectat de la sursa de curent.

Nu lăsați niciodată priza conectoare a laserului fără protecție. Laserul diode este foarte
fragil și se va degrada foarte ușor în cazul în caz de contact cu fluid, fum, abur sau
obiecte de orice fel. Evitați să introduceți degetele în acest port sau să priviți direct în
interior. 

Nu fumați în zona în care a fost amplasat aparatul laser. Fumul va degrada laserul diode
în mod ireversibil. 

Echipamentul nu necesită operațiuni de curățare specială dar este recomandat să 
respectați următoarele reguli:

�� Mențineți curată zona de lucru, folosiți aspiratorul pentru a îndepărta praful și 
mizeria. 

�� Folosiți o cârpă uscată pentru a curăța suprafețele de metal sau plastic ale 
aparatului. Aveți grijă să nu degradați etichetele de siguranță.

�� Nu folosiți instrumente ascuțite în zonele dificil de curățat. 

��Nu încercați să curățați interiorul zonei unde se află vârful conector: dioda de 
acolo este foare delicată și poate fi foarte ușor degradată. 

�� Aveți grijă în mod special de panoul de control, evitând utilizarea detergenților 
abrazivi. 

�� Aveți grijă în mod special de curățarea marginii fibrei conectoare înainte de 
utilizare. Folosiți o substanță specială pentru curățarea fibrei optice. Această 
operațiune va preveni degradarea fibrei și scăderea puterii. 

ÎNTREȚINERE PERIODICĂ 

ATENȚIE: toate operațiunile de întreținere menționate mai jos trebuie să fie realizate
de un technician autorizat de către producător. Contactați dealer-ul pentru mai multe
detalii.

Recalibrare 

Vă recomandăm ca recalibrarea sistemului să fie verificată la fiecare doi ani, când
aveți impresia că există o variație a valorilor emisiei sursei laser. Pentru a verifica acest
lucru, folosiți un dispozitv capabil să măsoare lungimile de undă ale radiației laser între
800 nm și  1100 nm și  o  putere  maximă de 8W. Verificați  diferența  dintre  puterea
indicată pe ecranul de afișaj și cea măsurată este sub 20% în mod continuu de emisii
(CW).
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7. ERORI DE SISTEM 

MESAJE DE 
EROARE 

Sistemul va avertiza operatorul de orice defecțiune printr-un mesaj afișat pe ecran sau
printr-un sunet de avertizare. Apoi va intra în modul de siguranță iar sursa laser va fi
automat dezactivată. 
Sistemul nu permite operatorului să intre în stadiul Ready - pregătit de utilizare, până
când cauzele tuturor erorilor semnalate nu au fost rezolvate.  O data ce o eroare este
semnalată  este  necesar  să  repetăm procedura  de activare  pentru  ca  laserul  să  fie
funcțional. 
Notați  erorile  semnalate  pentru  ca  acestea  să  poată  fi  comunicate  către  serviciul
informații clienți. 

MESAJE DE EROARE

Interlock – siguranța nu este conectată 

Verificați dacă siguranța interlock este corect introdusă în priza adecvată. 
Dacă există un sistem extern de siguranță verificați dacă acesta este sub control (de
exemplu, deschiderea unei uși) sau verificați dacă conexiunile sunt corecte. 
Sunați la informații clienți dacă eroarea persistă. 

Fibra nu este conectată

Semnalul generat în cazul în care sistemul descoperă că fibra optică lipsește. Inserați
fibra și continuați cu procedura de activare.
Sunați la informații clienți dacă eroarea persistă.

Controlul pedală picior nu este conectat 

Semnalul generat în cazul în care controlul pedală de picior nu a fost inserat în priza 
specială. 
Inserați cablul conector în priza specială și continuați cu procedura de activare.
Sunați la informații clienți dacă eroarea persistă.

Probleme de alimentare cu curent electric 

Semnal  generat în cazul  în care sistemul  descoperă o problemă electrică.  Închideți
aparatul, așteptați câteva minute, apoi deschideți din nou aparatul. Repetați procedura
de activare a sursei laser. 
Sunați la informații clienți dacă eroarea persistă.

Eroare de temperatură 

Acest  tip  de  eroare  apare  cînd  sistemul  detectează  o  temperatură  interioară  a
aparatului  peste  limita  normală  de funcționare.  Independent,  sistemul  intră  într-un
mod de siguranță, închide toate secțiunile de alimentare cu curent electric și intră în
modul stand-by (așteptare).
Închideți aparatul și lăsați-l închis într-un spațiu rece pentru cel puțin două ore. 
Sunați la informații clienți dacă eroarea persistă.
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8. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB 

ACCESORII INCLUSE 

Următoarele accesorii sunt incluse alaturi de laserul simpler:

01 Pedală – control picior 
03 Ochelari de protecție 
01 Piesă manuală 
01 Fibra optică 300μm l= 3m
01 Suport metallic pentru fibra optică 
01 Dispozitiv pentru albire – zona 4 dinti
01 Cutie cu 20 buc vârfuri curbate 

01 Cutie 10 buc vârfuri elastice 
01 instrument decapare fibră 
01 instrument tăiere fibră 
01 Interlock – siguranță 
01 Sursă curent + cablu
02 Abțibild – Atenție Laser 
01  Cd  (Video  –  protocoale  medicale  /
manual de utilizare)

CODURI DE COMANDĂ 
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Imaginile accesoriilor sunt generale și pot varia fără notificare prealabilă. 
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9. GHIDUL APLICAȚIILOR ȘI AL PROTOCOALELOR CLINICE 

AVANTAJELE LASERULUI DIODE 

Tehnologia  laser  reprezintă  o  evoluție  a  tehnicilor  medicale  și  un  sprijin  zilnic
indispensabil al activității stomatologiei clasice. Laserul simpler este echipat cu o serie
de  programe pre-setate,  conform cu setările  certificate  de  numeroase  publicații  și
colaborări cu universități prestigioase, doctori și experți în domeniu. 

AVANTAJELE LASERULUI DIODE COMPARATIV CU TEHNICILE CONVENȚIONALE 

• Gradul mare de tolerabilitate a tratamentului poate reduce necesarul anesteziei în
majoritatea intervențiilor. Acest lucru asigură o relație mult mai bună cu pacienții,
în special cu cei care au o fobie de stomatologi și cu copiii.

• Laserul este o metodă mai puțin invazivă comparative cu metodele convenționale,
cauzând o distrugere celulară mai redusă și sângerări reduse datorită proprietăților
sale hemostatice. 

• Laserul are o acțiune puternică împotriva bacteriilor încurajând decontaminarea și
acțiunea anti-inflamatorie în timpul utilizării. 

• Tratamentul cu laser necesită un număr mai redus de vizite la medicul stomatolog
și  un  timp  mai  scurt  petrecut  pe  scaunul  de  tratament  pentru  majoritatea
intervențiilor. 

BENEFICII PENTRU MEDIC BENEFICII PENTRU PACIENT 

• Practică diferențiată 
• Incizii, excizii și ablațiuni mult mai 
precise 
• Calitate sporită a muncii 
• Mediu de lucru mai curat 
• Stres redus 
• Număr mai mare de pacienți 
• Eficiență financiară sporită 
• Eficiență sporită 
• Fibra asigură acces mult mai facil 
• Vizibilitate sporită în cavitatea bucală 
• Unelte versatile pentru diferite aplicații

• Sângerare minima sau deloc 
• Fără inflamații, vindecare mai 
rapidă 
• Risc redus de infecții post-
operatorii 
• Anestezie minimă sau deloc 
• Durere minimă, inconveniență 
minimă 
• Timp mai scurt pe scaunul de 
tratament, anxietate redusă 
• Albire – procedură realizată într-o 
unică vizită 
• Tratament de înaltă calitate 
• Rezultat predictibil 
• Poate fi folosit în cazul femeilor 
însărcinate și al pacienților cu 
pacemaker
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9. GHIDUL APLICAȚIILOR ȘI AL PROTOCOALELOR CLINICE

PARAMETRII LASERULUI

Această scurtă explicație a parametrilor laserului diode va ajuta medicul stomatolog
să abordeze și să înțeleagă avantajele tratamentelor asistate de laser.  

PUTERE:  volumul  de  energie  emisă  de laser  într-un  anumit  interval  de  timp.  Este
măsurat în Watts (W)  1 Watt = 1 Joule pe secundă. 

MOD: laserele dentare folosesc două moduri de emisie, continuu și pulsativ. 

CW, continuous wave – modul undă continua  se referă la un laser care produce o rază
continuă. Este rapid în procedurile care necesită tăiere, are hemostază mare, dar poate
crea o ușoară necrozare a țesuturilor. 

Modul  pulsativ este  o  tehnică  prin  care  laserul  produce  vârfuri  de  putere  pentru
intervale scurte de timp. În modul pulsativ, puterea medie este mai scăzută decât vârful
de  putere,  proporțional  cu  procentajul  ciclului  de  lucru.  Cel  mai  comun  timp  de
funcționare (On) și timp de repaos (Off) variază între 20µs și 10ms. Modul pulsativ este
mai încet decât modul continuu (CW) în procedurile de tăiere dar previne necrozarea
țesuturilor. 

FRECVENȚĂ: este măsura  numărului de oscilații (puls) pe secundă. Este măsurată în
Hertz (Hz)

TIMP: timpul de aplicare pentru fiecare tratament în parte.

Combinația frecvenței și a timpului Pornit – Oprit caracterizează emisiile pulsative. Are
două avantaje clinice importante:
1. permite (în timpul în care este oprit) relaxarea termică și astfel nu se acumulează
căldură în țesuturi. 
2. în micro-chirurgie se va utiliza la minim anestezia, evitând inconveniențele aduse
pacientului. 

TISSUE OPTIMIZED PULSING T.O.P. – OPTIMIZAREA PULSATIVĂ A ȚESUTURILOR 

Laserul  SIMPLER  include  mai  multe  moduri  de  Optimizare  Pulsativă  a  Țesuturilor:
aceste moduri de funcționare cu diferențe mari de putere vor asigura o tăiere curată,
fără sângerări și în același timp vor limita degradarea termică a țesuturilor. Pentru a
optimiza  energia  razei,  pentru  a  reduce  efectul  termoconductor  și  pentru  a  limita
carbonizarea, sunt folosite două variabile: ciclul de emisii și frecvența pulsativă. 
Ciclul de emisii livrează sau “pulsează” raza ca faze de putere și intervale de odihnă.
Laserul taie în faza de putere (Ton); țesuturile să răcesc în faza de odihnă (Toff). Cu un
ciclu de emisie (emisie pulsativă), tratamentul poate tăia și relaxa țesutul în același
timp. Procesul de coagulare este sporit.
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9. GHIDUL APLICAȚIILOR ȘI AL PROTOCOALELOR CLINICE

SETĂRI PENTRU TRATAMENT 

ATENȚIE: Folosiți  analiza  clinică  pentru  a  determina  toate  aspectele  tratamentului
inclusive  dar  nu  limitat  la  tratamentul  laser  presetat.  Observați  cu  atenție  și
monitorizați efectele clinice și folosiți propria judecată pentru a determina abordarea
corectă a operațiunii. 

ATENȚIE: acești parametri au fost determinați pe baza unor cazuri standard și nu pot fi
modificați pentru o mai mare siguranță. Parametrii laserului salvați ca și programe pre-
setate pot fi modificate doar în modul Avansat ADV+. Aceste tratamente presetate sunt
recomandări bazate pe feedback clinic de la medici stomatologi cu multă experiență. 

TRATAMENT APLICAȚIE PUTERE TIMP MOD

Sterilizare canal, 
topire, pulpotomie

1,25 W
5 s Pulsativ

gingivectomie, 
frenectomie,
papilectomie
implant 
lărgire coroană,
vestibuloplastie,
operculectomie, 
gingivoplastie,
abcese 

3,5 W Pulsativ

2,3 W Pulsativ

1,5 W Continuu
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9. GHIDUL APLICAȚIILOR ȘI AL PROTOCOALELOR CLINICE

SUGESTII PRACTICE PENTRU LASER 

Activarea fibrei: 
Înainte de a începe, activați fibra prin deschiderea razei
laser și  direcționarea ei  timp de câteva secunde pe o
bucată e hârtie închisă la culoare. 

Mișcarea fibrei:
Țineți fibra perpendicular pe țesut, vaporizați mucusul
de  la  suprafață  mișcând  vârful  ușor  pe  zona de țesut
afectată. Puneți vârful în contact direct cu zona tratată
și mișcați înainte și înapoi peste țesut, cu mișcări rapide,
decisive și regulate. În cazul în care pacientul simte o
senzație de discomfort, răciți zona tratată cu aer rece.
Nu țineți vârful fibrei pe zona de țesut tratată pentru
un interval mai mare de timp pentru a evita riscul de
necrozare și degradare superficială a țesutului. 
În  timpul  tratamentului,  țineți  fibra  în  continua
mișcare.
Curățarea fibrei:
Curățați în mod regulat vârful fibrei optice introducând-
o  într-o  bucată  umedă  de  bumbac  și  frecând-o  ușor
pentru  a  elimina  orice  reziduuri  de  carbon.  Această
pocedură asigură rezultate clinice optime. 

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ 

Siguranța individuală în zona de lucru 
Cel  mai  mare risc al  aplicării  greșite  a razei  laserului
este afectarea retinei, dacă este îndreptată direct către
ochi  fără  ca  persoana  în  cauză  să  poarte  ochelari
adecvați de protecție.  Doctorul, pacientul și asistenții,
precum și  orice alte persoane aflate în sală în timpul
tratamentului  trebuie să poarte echipament adecvat de
protecție a ochilor în timpul utilizării laserului diode.

Aspirația 
Folosiți aspiratorul pentru a menține o zonă curate de lucru și vizibilitatea în timpul
tratamentului. Trebuie acordată îngrijire specială pentru a preveni infecția ce ar putea
fi generată de vaporizarea țesutului infectat viral sau bacterial.

Anestezie 

În  cazul  țesuturilor  moi,  anestezia  nu  este  neapărat  necesară,  cu  toate  acestea,
pacientul trebuie să fie monitorizat îndeaproape pentru a observa din timp orice semn
de durere sau disconfort. 

Zona de lucru 
Laserul  Simpler  a  fost  special  creat  pentru  îndepărtarea  țesutului  moale.  Astfel,
recomandăm  mare  atenție  la  structurile  adiacente  și  sub-structuri  în  timpul
tratamentelor. Manevrați laserul cu foarte mare atenție în cavități sau pe canale unde
există riscul de a afecta structure critice. Nu direcționați energia către suprafețe din
amalgam, aur sau alte suprafețe metalice. 
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9. GHIDUL APLICAȚIILOR ȘI AL PROTOCOALELOR CLINICE

POSIBILE EFECTE SECUNDARE 

ATENȚIE: Utilizarea defectuoasă a acestui aparat laser poate duce la efecte nedorite,
uneori periculoase. 

Laserul are numeroase efecte benefice asupra țesuturilor umane dacă se folosesc valori
corecte pentru putere, frecvență și timp de aplicare. Dacă sunt utilizate valori mari
pentru putere sau alți parametri neadecvați, pot fi cauzate fie vaporizări fie necroze
nedorite ale țesutului radiat. 
În cazul în care se dorește necrozarea țesutului, ca de exemplu în cazurile de terapie
fotodinamică sau în utilizarea echivalentă a scalpelului,  va fi  inevitabil  ca odată cu
țesutul  țintit  să nu fie  degradat și  țesutul  din jur.   Dimensiunea acestui  țesut este
determinată  în  mod  special  de  densitatea energiei  concentrate  pe acel  țesut  și  de
timpul de expunere. În numeroase cazuri, efectele secundare sunt ușoare și tolerabile în
comparație cu avantajele procedurii respective. 

Utilizatorul trebuie să verifice cu mare atenție următorii parametric, pentru a nu cauza
efecte nedorite pacientului:

• Putere
• Diametrul fibrei optice 
• Distanța între capătul fibrei și țesut 
• Emisia continua sau pulsativă a laserului 
• Timpul de aplicare 

TRAINING DE SIGURANȚĂ 

Utilizarea inadecvată a aparatului laser poate cauza uneori consecințe nedorite și chiar
periculoase. Pentru a vă asigura că echipamentul laser este utilizat corect și că toate
riscurile posibile sunt prevenite în mod adecvat, este necesar să asigurați personalului
un training adecvat pentru măsurile de siguranță. O persoană va fi numită Ofițerul de
Siguranță penru utilizarea Laserului ”Laser Safety Officer” (LSO) și va avea autoritatea
și  responsabilitatea  de  a  monitoriza  și  de  a  impune  controlul  asupra  riscurilor
prezentate de utilizarea laserului și va evalua și controla riscurile prezente. 

În special, obiectivul trainingului de siguranță oferit angajaților este să ne asigurăm că
toți angajații clinicii care întră în contact cu unitatea laser:

• Sunt competenți în operarea și controlul unității laser 

• Sunt în cunoștință de cauză, referitor la riscurile ce pot apărea din utilizarea
incorectă sau inadecvată a echipamentului;

• Înțeleg sensul semnelor de avertizare și al celorlalte instrucțiuni de siguranță; 

• Știu să folosească echipamentul de siguranță asigurat.
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9. GHIDUL APLICAȚIILOR ȘI AL PROTOCOALELOR CLINICE

PROTOCOALE CLINICE 

ENDODONȚIE

PUTERE: Medie 1.25 W- Vârf 2.50 W

MOD: Pulsativ - 50% ciclu de lucru – 50 

Hz

TIME: 5 s / canal

FIBRĂ: 300 µm – Activată

ANESTEZIE: Nu este necesară

PROCEDURĂ: 

După  finalizarea  pregătirii  tradiționale  a

canalului, inserați un con de hârtie ușor umezit

cu hipoclorit de sodiu. 

Măsurați  cu  atenție  lungimea  canalului  și

transferați  lungimea  exactă  a  fibrei  optice.

Fibra trebuie să fie inserată până la capăt (fără

a activa laserul) până la 1mm de apex.

Sesiunea laser nr. 1° 

Începeți  expunerea  laser  cu  mișcări  rotative  în  sensul  acelor  de  ceasornic  către

deschidere. După prima sesiune laser, clătiți canalul cu o soluție de acid citric 10%.

Lăsați canalul umed. 

Sesiunea laser nr. 2° 

Reintroduceți fibra din nou cu mișcări rotative, dar de data asta în sens invers acelor de

ceasornic îndreptându-vă către deschidere.

După a doua sesiune laser, clătiți canalul cu hipoclorit de sodiu. 

Sesiunea laser nr. 3° 

Repetați procedura din sesiunea anterioară. Combinația de laser și soluție de hipoclorit

de sodiu sterilizează complet și cristalizează zona închizând tubulii canalului. 

Închideți canalul prin metodele clasice. Nu uitați că laserul poate fi utilizat și pentru a

tăia sau pentru a reîncălzi ”gutta-percha”. Contactul cu materialul poate fi de maxim 2-

3 secunde pentru a evita creșterea bruscă a temperaturii. 
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PARODONTOLOGIE

PUTERE: Medie 1.25 W - Vârf 2.50 W

MOD: Pulsativ - 50% ciclu de lucru – 50 

Hz

TIMP: 5 s /Canal

FIBRĂ: 300 µm  – Activată

ANESTEZIE: Nu este necesară 

PROCEDURĂ:  

Înregistrați  adâncimea  cavității  și  evaluați

stadiul  în  care  se  află.  Folosiți  sonda

parodontală  pentru  a  defini  înălțimea

conturului dorit. Pregătiți și fixați fibra optică

la  10mm  în  afara  vârfului  piesei  manuale.

Introduceți  vârful  fibrei  optice  în  partea

inferioară  a  cavității  peridontale  apoi  porniți

laserul  ținând  fibra  paralelă  cu  suprafața

rădăcinii. Treceți cu fibra atât vertical cât și orizontal pentru a acoperi atât suprafața

epitelială  cât  și  țesutul  conector.  Vaporizarea  țesutului  necrozat  elimină  flora

bacteriană. Din când în când, ștergeți țesutul necrozatde pe marginea fibrei. 

Fiecare tratament durează 30 secunde în cavitate și este urmat de o irigare cu apă

oxigenată 3%/10Vol.

Repetați de trei ori aceeași procedură în cavitate. Dacă pacientul simte durere, sporiți

mișcarea  fibrei  optice.  Laserul  are  o  acțiune  anelgezică  naturală  și  are  efecte

biostimulative cu un disconfort minim după operație.

Terapia este încheiată când se ajunge la o ușoară sângerare continuă. Timpul necesar

pentru  tratament  depinde  de  dimensiunea  și  gravitatea  patologiei  peridontale.  În

cazurile obișnuite, propuneți aceeași procedură o dată la fiecare 10 zile în prima lună,

apoi o dată la fiecare 30 de zile pentru următoarele 5 luni. După aceea, cu ajutorul

terapiei laser este posibil să regenerați o parte din țesutul pierdut din cauza infecțiilor. 

manual de utilizare pentru doctor smile - simpler LI 7D0 001.6 UK 03/2014 38



TERAPIE

PUTERE: 1 W

MOD: CONTINUU -  100% ciclu de lucru  

TIMP: 60 s / cm2 – nu în contact 

FIBRĂ: 300 µm  –  neactivată 

ANESTEZIE: nu este necesară 

APLICARE:  tratamentul  aftelor,  al

ulcerelor  cauzate de herpes  sau afte în

mucoasa bucală, biostimulare

PROCEDURĂ:  

Începeți  tratamentul  îndreptând  vârful

fibrei  perpendicular  pe  leziunea  pielii.

Țineți fibra la 2/3 mm deasupra leziunii. 

Aplicați  laserul  (nu  în  contact)  cu  mișcări  circulare  de  la  marginea  exterioară

(aproximativ 1mm) a leziunii și avansați către centru. 

Mișcați  vârful  fibrei în continuu pe măsură ce vă apropiați.  După primul  minut fără

contact, treceți ușor cu vârful fibrei peste leziune și aplicați laserul la un interval de 5

secunde. 

Contactul  trebuie  să  fie  delicat  și  rapid  până când se  vede o  modificare  vizibilă  a

leziunii pielii. Folosiți dispozitivul de aer pe durata întregii proceduri. 

Când tratamentul este gata, pacientul poate acuza dureri sau arsuri care vor dispărea

încet dar total în 5-10 minute.

Repetați procedura la 3 zile dacă situația nu se îmbunătățește și dacă durerea nu este

diminuată. 

Evitați marginea purpurie atunci când este posibil. 
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COAGULAREA CHIRUGICALĂ 

PUTERE: 2 W

MOD: CONTINUU -  100% ciclu de lucru 

TIMP: 5-10 s – tehnica contactului prin 

periere 

FIBRĂ: 300 µm  –  activă 

ANESTEZIE: Nu este necesară 

PROCEDURĂ: 

Efectul  hemostatic  al  laserului  poate fi

utilizat  pentru  a  controla  hemoragia

cauzată de o operație clasică. 

Înainte  de  a  începe  tratamentul  laser,

curățați  rana  și  eliminați  excesul  de

sânge.  Puneți  vârful  fibrei  de  2  mm

deasupra  rănii,  fără  a  fi  în  contact  cu

țesutul.  Începeți  aplicarea  laserului  cu

mișcări mici, circulare deasupra rănii, cu ușor contact din când în când. Timpul necesar

pentru această  operație va depinde de dimensiunea zonei  care necesită tratament.

Repetați timp de 10 secunde dacă hemoragia persist dar nu depășiți  1,5 minute de

acțiune laser. 

Dacă după mai multe tratamente, efectul hemostatic nu a fost obținut, acest lucru este

probabil cauzat de secționarea unui vas de sânge cu un diametru mai mare de 0,5 mm

în timpul intervenției chirurgicale tradiționale. 

În acest caz, hemostaza trebuie obținută printr-o procedură diferită. 
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CHIRURGIA ȚESUTULUI FIBROS 

PUTERE: Medie  3.50 W; Vârf  7 W

MOD: Pulsativ - 50% ciclu de lucru – 50 

Hz

TIMP: cât este necesar 

FIBRĂ: 300 µm  –  Activa

ANESTEZIE: Locală, dacă este necesară 

APLICARE: țesut fibros conector (FCT)

care are o rezistență relativ mare.

Fibroza progresivă a țesutului de sub

mucoasă; alb în aparență, slab

vascularizat; expunerea dinților în gingie,

îndepărtarea fibroamelor, frenectomie și

frenotomie gingivală, pregătirea gingiei

pentru mulajul coroanei, gingivectomie,

gingivoplastie, incizii și excizii gingivale,

recuperare după implant, incizia și

drenajul abceselor, operculectomie, leucoplachie, papilectomii orale, reducerea 

hipertrofiei gingivale, elasticitatea țesutului moale pentru fixarea coroanei, 

vestibuloplastie.

PROCEDURĂ: 

Interacțiunea  dintre  lungimea  de  undă  a  laserului  diode  și  țesuturile  care  conțin

pigmenți ca hemoglobina sau melanina, oferă hemostaza perfecta și o zonă vizibilă pe

perioada intervenției chirurgicale. 

Țineți fibra optică perpendicular pe zonă, direcționați raza laser către țesut și acționați

cu  laserul  înainte  și  înapoi  cu  mișcări  orizontale.  Vaporizați  mucoasa  ținând  fibra

perpendicular și în contact direct cu suprafața. 

Realizați intervenția rapid ținând fibra în contact cu țesutul, cu mișcări rapide, sigure și

regulate.  Folosind această metodă țesutul  este  vaporizat strat  cu strat.  Răciți  zona

folosind instrumentul de aspirare la o distanță de 1-2 cm de zona afectată pentru a

evita deshidratarea țesutului. 

ATENȚIE: pentru o incizie mai rapidă și mai eficientă, curățați vârful fibrei optice în

mod regulat cu un tampon de bumbac.
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CHIRURGIE NORMALĂ 

PUTERE: Medie 2.30 W;  Vârf  7 W

MOD: Pulsativ - 30% ciclu de lucru – 700

Hz

TIMP: cât este necesar

FIBRĂ: 300 µm  –  Activată

ANESTEZIE: Locală, dacă este necesară

APLICARE: țesuturile sănătoase cu o

nuanță roz; expunerea dinților care nu au

erupt, îndepărtatrea fibroamelor,

frenectomie și frenotomie, pregătirea

gingiei pentru mulajul coroanei,

gingivectomie și gingivoplastie, incizii și

excizii gingivale, recuperare implant,

incizia și drenajul abceselor,

operculectomie, leucoplachie,

papilectomii orale, reducerea hipertrofiei gingivale, elasticitatea țesutului moale 

pentru fixarea coroanei, vestibuloplastie.

PROCEDURĂ: 

Interacțiunea  dintre  lungimea  de  undă  a  laserului  diode  și  țesuturile  care  conțin

pigmenți ca hemoglobina sau melanina, oferă hemostaza perfecta și o zonă vizibilă pe

perioada intervenției chirurgicale. 

Țineți fibra optică perpendicular pe zonă, direcționați raza laser către țesut și acționați

cu  laserul  înainte  și  înapoi  cu  mișcări  orizontale.  Vaporizați  mucoasa  ținând  fibra

perpendicular și în contact direct cu suprafața. 

Realizați intervenția rapid ținând fibra în contact cu țesutul, cu mișcări rapide, sigure și

regulate.  Folosind această metodă țesutul  este  vaporizat strat  cu strat.  Răciți  zona

folosind instrumentul de aspirare la o distanță de 1-2 cm de zona afectată pentru a

evita deshidratarea țesutului. 

ATENȚIE: pentru o incizie mai rapidă și mai eficientă, curățați vârful fibrei optice în

mod regulat cu un tampon de bumbac.
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CHIRURGIE GRANULOM 

PUTERE: 1 .50 W 

MOD: CONTINUU -  100% ciclu de lucru 

TIMP: cât este necesar

FIBRĂ: 300 µm  –  Activată

ANESTEZIE: Locală, dacă este necesară

APLICARE: țesuturile sănătoase cu o

nuanță roz; expunerea dinților care nu au

erupt, îndepărtatrea fibroamelor,

frenectomie și frenotomie, pregătirea

gingiei pentru mulajul coroanei,

gingivectomie și gingivoplastie, incizii și

excizii gingivale, recuperare implant,

incizia și drenajul abceselor,

operculectomie, leucoplachie,

papilectomii orale, reducerea hipertrofiei gingivale, elasticitatea țesutului moale 

pentru fixarea coroanei, vestibuloplastie.

PROCEDURĂ: 

Interacțiunea  dintre  lungimea  de  undă  a  laserului  diode  și  țesuturile  care  conțin

pigmenți ca hemoglobina sau melanina, oferă hemostaza perfecta și o zonă vizibilă pe

perioada intervenției chirurgicale. 

Țineți fibra optică perpendicular pe zonă, direcționați raza laser către țesut și acționați

cu  laserul  înainte  și  înapoi  cu  mișcări  orizontale.  Vaporizați  mucoasa  ținând  fibra

perpendicular și în contact direct cu suprafața. 

Realizați intervenția rapid ținând fibra în contact cu țesutul, cu mișcări rapide, sigure și

regulate.  Folosind această metodă țesutul  este  vaporizat strat  cu strat.  Răciți  zona

folosind instrumentul de aspirare la o distanță de 1-2 cm de zona afectată pentru a

evita deshidratarea țesutului. 

ATENȚIE: pentru o incizie mai rapidă și mai eficientă, curățați vârful fibrei optice în

mod regulat cu un tampon de bumbac.
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ALBIRE 

PUTERE: 5 W

MOD: CONTINUU -  100% ciclu maxm 

TIMp: 30 s / SECTOR

FIBRĂ: Set manual arcuit 

ANESTEZIE: Nu este necesară 

PROCEDURĂ:  

Pentru  acest  tip  de  procedură

recomandăm utilizarea unui anumit gel cu

apă  oxigenată,  creat  special  pentru

intervenția laser. Consultați instrucțiunile

produsului  pentru  recomandări  adecvate

de utilizare. 

Mai întâi, curățați dinții de tartru cu făină de piatră ponce. Verificați retragerea gingiei.

Măsurați și determinați nuanța naturală a danturii pacientului. 

Uscați zona de lucru. Aplicați banda de izolare pe zona gingivală.  Aplicați gelul de

albire pe toată suprafața  frontală  a dinților,  cu  o  grosime de 2  mm. Activați  gelul

menținând  instrumental  manual  foarte  aproape  (  la  1mm  -  nu  în  contact  direct),

respectând timpul recomandat pentru fiecare sector (30 sec pentru fiecare sector, sau

după cum este specificat în instrucțiunile produsului). Repetați sesiunea laser pentru a

doua oară cu același gel. 

Lăsați gelul pe suprafața dinților pentru perioada indicată în instrucțiunile de utilizare

ale gelului. 

Ștergeți  gelul  prin  aspirare  și  îndepărtați  banda de izolare  cu  penseta.  Clătiți  bine

pentru a elimina resturile. 

Determinați  noua  nuanță  a  danturii  pacientului  și  recomandați-i  acestuia  să  evite

lichidele și alimentele care pătează.

Dacă este necesar, este posibil să aplicați un al doilea ciclu de tratament cu un nou gel

imediat după încheierea primului tratament. 
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10. GARANȚIE

Producătorul  garantează clienților  săi  că  produsele nu au defecte  și  beneficiază  de

garanție timp de doi ani. Această garanție nu este valabilă pentru defecte, erori sau

degradări cauzate de utilizarea incorectă sau de întreținerea și îngrijirea inadecvate.

Producătorul  nu este obligat să asigure asistență conform garanției  pentru a repara

degradarea cauzată de personal neautorizat de producător. 

Pentru a beneficia de asistență în conformitate cu această garanție, clienții trebuie să

contacteze producătorul pentru a semnala problema.

Toate  componentele  consumabile  ca  de  exemplu  fibra  optică,  vârfurile  și  piesa

manuală nu sunt acoperite de garanție. 

Clientul  este  răspunzător  pentru  transport  și  posibilele  costuri  de  asigurare  pentru

returnarea  produselor  către  producător.  Producătorul  va  repara  produsele  conform

garanției, dar taxele de transport vor fi în sarcina clientului. 

APARATELE  LASER  LIVRATE  FĂRĂ  AMBALAJUL  ORIGINAL  NU  VOR  FI  ACCEPTATE

PENTRU NICIUN FEL DE REPARAȚIE, NICI PENTRU GARANȚIE. Degradarea cauzată de

tranzit / transport sau neglijență, nu este acoperită de garanție. 

În cazul unei erori, trebuie să amplasați o etichetă pe cutia echipamentului cu o scurtă

descriere a erorilor întâlnite. 

Pentru a grăbi returnarea produsului, indicați numele și numărul de telefon (prefixul

regiunii  și  numărul  de  telefon,  sau  numărul  direct  și/sau  extensia  departamentului

aferent) al clientului. 

Conform acestei garanții, producătorul va repara sau schimba orice produs returnat la

Departamentul de Relații cu Clienții în perioada de garanție, după ce serviciul tehnic a

examinat produsul și a stabilit că este vorba despre un defect de fabricație. 

Producătorul nu este răspunzător și  nici  culpabil  pentru orice degradare directă sau

indirectă  neprevăzută,  accidentală  sau  pentru  întârzierile  cauzate  de  o  astfel  de

problemă pe perioada necesară reparării echipamentului. 
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