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Magiczny System The Wand STA
dla dzieci i nastolatków
Dr Fred S. Margolis, FICD, FACD, FADI

«

„Dzięki zastosowaniu Systemu The Wand STA moi pacjenci nie odczuwają
odrętwienia pozabiegowego, nie skarżą się na dyskomfort po podaniu
znieczulenia i mogą się nawet nie zorientować, że otrzymali iniekcję”.

Dr Margolis opisał wiele swoich przypadków klinicznych, w których korzystał z Systemu The Wand STA u pacjentów pediatrycznych, podkreślając pozytywne reakcje małych pacjentów
w związku z bezbolesnym podaniem znieczulenia możliwym
dzięki Systemowi The Wand STA. W jednym przypadku doszło
u pacjenta do wytworzenia ropnia, będącego skutkiem niepowodzenia zabiegu pulpotomii. Po zastosowaniu Systemu The Wand
STA do podania znieczulenia po stronie policzkowej i językowej
pacjent nie czuł odrętwienia ani bólu po wykonanej ekstrakcji.
U innego pacjenta, u którego górne siekacze wymagały wypełnienia klasy III, po podaniu zaledwie jednego znieczulenia podniebiennego P-ASA z wykorzystaniem Systemu STA zęby zostały opracowane, a ubytki wypełnione.
Dr Margolis zauważa, ze dzieci lepiej zachowują się, jeśli
zastosuje się znieczulenie śródwięzadłowe za pomocą Systemu The Wand STA (lub The Wand Plus) zamiast konwencjonalnego znieczulenia nasiękowego – koniec z odrętwieniem całej strony, na której podano znieczulenie, czyli brak takich
powikłań, jak przygryzanie przez dzieci warg i języka; i koniec z telefonami od zmartwionych rodziców po godzinach
lub w weekendy. Można nawet skrócić plastikową końcówkę,
żeby nie było widać igły podczas podawania znieczulenia. Dzieci uwielbiają wyglądającą zupełnie niegroźnie końcówkę Syste-

«

mu The Wand szczególnie jeśli porównać ją z tradycyjną strzykawką. Dzięki zastosowaniu Systemu The Wand STA pacjenci nie
odczuwają pozabiegowego odrętwienia, nie skarżą się na dyskomfort po podaniu znieczulenia i mogą się nawet nie zorientować, że otrzymali iniekcję.
Wyróżnienia w tekście pochodzą od redakcji.
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