
Толонія хлорид

Прилад для ФотоДинамічної Терапії (ФДТ)

ViolaDent

https://bit.ly/3pgDXpV



Дезінфекція ФДТ Віола базується на двох компонентах:

 - водному розчині розведеного медичного хлориду толонію 
 - та системі червоного світла певної довжини хвилі (635 нм) 
для активації розчину фотосенсибілізатора. 

Огляд технології 

Як працює ФДТ Віола?

Введений у тверду тканину зубів, розчин фотосенсибілізатора  вибірково 
націлює та мітить всі бактерії. Коли розчин активується світлом 
ФДТ, він виділяє синглетний кисень, який розриває клітинні мембрани
бактерій і вбиває їх за лічені секунди. Розчин фотосенсибілізатора 
вибірково усуває всі бактерії і, на відміну від інших методів дезінфекції, 
не впливає на будь-які інші нормальні тканини, а також не забарвлює 
ясна або реставрації. 

Такий вид дезінфекці високого рівня безболісний і без будь-яких 
побічних ефектів.

ФДТ розшифровується як ФотоДинамічна терапія - це (дезінфекція) ротової 
порожнини, яка покращує відновлювальний процес.

Прилад для фотодинамічної терапії (ФДТ Віола) усуває бактеріальні та 
грибкові інфекції в більшості стоматологічних процедур. 

Цей прорив у технології фотодинамічної терапії дозволяє ефективно 
знищити 99,9% усіх бактерій у ротовій порожнині за однин визит пацієнта. 
Приємна та ефективна процедура для пацієнта й потужний результат!



Перший 
крок

Другий  
крок

Третій
крок

Четвертий 
крок

Ендодонтія Пародонтологічне
лікування 

Лікування 
периімплантиту

Лікування 
карієсу

ФДТ Віола можна ефективно використовувати при лікуванні: карієсу, 
периімплантиту, ендодонтичному і пародонтологічному лікування.

Прилад для ФотоДинамічної Терапії (ФДТ)



Кнопка 
живлення/вибору

Індикатори

Активація 
світла

Червоний 
90 сек.
Помаранчевий
180 сек.

Зелений 
30 сек.
Блакитний 
300 сек.

Легке управління 
однією рукою!

Одноразова TIP 
насадка 25pcs, 3 см 

носик, який 
можна автоклавувати

Кнопка 
живлення/вибору

Індикатори

Ввімкнення 
світла

Червоний 90 сек. 
(полегшення болю)

Помаранчевий 180 сек. 
(лазерна акупунктура)

Зелений 30 сек. 
(періо лікування)

Блакитний 300 сек. 
(контроль інфекції)

ФДТ Віола на сайті: violadent.com
https://bit.ly/3pgDXpV



Толонія хлорид

ФДТ Віола на сайті: 
violadent.com

https://bit.ly/3pgDXpV

ViolaDent
тел: 0800 33 51 82



Комплектація:

Лазер
Зарядний пристрій
Два світловода
Одноразові TIP насадки 20 шт.
2-є захисних окулярів
2-ва акумулятори



Толонія хлорид 
(шприц)

Захисні окуляри для 
ФДТ Віола

Додатково 
для роботи потрібно:

Одноразові TIP насадки
25pcs, 3 см 

https://bit.ly/2THrHmZ https://bit.ly/3cdZQB6 https://bit.ly/3vHqs5b

Президент Асоціації лазерної стоматології України. Кандидат 
медичних наук. Дипломований спеціаліст Академії застосування 
лазерних технологій в стоматології SOLA м.Відень (Австрія), 
член WFLD. Зав. Підрозділу лазерної стоматології Центру 
стоматологічної імплантації та протезування «ММ» (Львів) 
Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького

Пропонуємо ознайомитися зі статтею: «Фотодинамічна терапія в 
пародонтології» Адріани Бариляк, де повною мірою описуються 
можливості використання приладу для фотодинамічної терапії.

Адріана Бариляк

https://bit.ly/3uMVJSM



Прилад для ФотоДинамічної Терапії (ФДТ)

Приєднуйтеся до нас:

Telegram

http://bit.ly/3eN6Wfs http://bit.ly/3b9KFca http://bit.ly/2MCxnez

royal.co.ua
Royal Integration Ltd

ТЕЛЕФОНУЙТЕ: 0800 33 51 82


