Sympozjum C-CLAD

The Wand STA — przyjazna pacjentowi
opieka stomatologiczna w XXI wieku
Dr Bryan Nylaan, PC
„System The Wand STA daje pacjentom poczucie pewności i komfortu
podczas wykonywnych zabiegów dentystycznych. Pomaga ożywić praktykę
stomatologiczną oraz zawód dentysty jako taki, przyciągając pacjentów
mających problem ze znieczuleniem. System The Wand STA to najlepszy,
dostępny obecnie dla dentystów pakiet stymulujący pacjentów”.
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System The Wand STA pomaga rozwinąć praktykę dentystyczną
oraz zwiększa poczucie pewności zarówno po stronie dentysty,
jak i pacjenta – tak dr Nylaan mówi o swoich doświadczeniach
z Systemem The Wand STA – w tym również niewielkiej grupy pacjentów, u których do tej pory z uwagi na konieczność unikania
powikłań pozabiegowych leczenie wykonywano bez znieczulenia.

Zalety
The Wand STA

» Pewne, przewidywalne
znieczulenie
» Mniej powikłań pozabiegowych

Dzięki zastosowaniu Systemu The Wand STA możliwe jest
prowadzenia bezbolesnego leczenia dentystycznego u niemal
wszystkich pacjentów. Możliwe jest osiągnięcie nawet 90% do
95% odsetka powodzeń przy mniejszej liczbie powikłań po
zabiegowych.
Wiele czynników składa się na wysoką satysfakcję pacjenta
pdoczas stosowania Systemu The Wand STA, w tym brak pozabiegowego odrętwienia dziąseł i warg oraz brak obawy przed
ich przypadkowym przygryzieniem, wynikającym z przetrwałego znieczulenia tkanek miękkich.
Jako przykład korzyści płynących z zastosowania Systemu The
Wand STA dr Nylaan opisuje swoje doświadczenia z 11-letnią Catherine z zaawansowaną wadą rozszczepu kręgosłupa oraz klatki piersiowej, tak nasiloną, że jej lekarz stwierdził, że nie doczeka ona swoich 12 urodzin bez zabiegu korekcji wady kręgosłupa.
Chirurg jako warunek przeprowadzenia zabiegu postawił sanację jamy ustnej i usunięcie wszystkich ognisk zapalnych. Dzięki zastosowaniu Systemu The Wand STA, który zapewnił Catherine pełen relaks, możliwe było usunięcie siedmiu przetrwałych
zębów mlecznych na jednej wizycie. Po zabiegu korekcji kręgosłupa Catherine zyskała 20 cm wzrostu w jeden dzień, a jej życie zostało uratowane.
Wyróżnienia w tekście pochodzą od redakcji.

» Brak szczękościsku oraz ryzyka
powstania krwiaka
» Mniejsze ryzyko złamania igły
» Brak ryzyka donaczyniowego
podania znieczulenia
» Brak bólu w miejscu wkłucia
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