Vector Paro – pokonać periodontitis
Skuteczny w leczeniu i profilaktyce gingivitis, periodontitis, periimplantitis
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Delikatnie, atraumatycznie i dokładnie
oczyszczone powierzchnie
Dürr Dental to postęp i innowacja w stomatologii od dziesięcioleci.
Konsekwentnie rozwijamy sprawdzoną metodę leczenia, która znacząco
zmieniła przebieg terapii przyzębia. Dla dobra i satysfakcji pacjenta.
Dla wygody lekarza. Oto nowy Vector Paro!

Terapia vectorowa –
pewna, łagodna i delikatna

tycznym lub zbliżonym do linii prostej, co często prowadzi do
niepożądanych uszkodzeń cementu korzeniowego i tkanek
miękkich. System Vector działa bez wibracji, eliminując

Instrumenty dźwiękowe i ultradźwiękowe stosujemy w lecze

tym samym ból i możliwość uszkodzenia tkanek. Terapia

niu periodontitis od lat jako alternatywę dla klasycznych

vectorowa konsekwentnie wprowadzana przez Dürr Dental

instrumentów ręcznych. Jednak na skutek niewyeliminowanej

jest sprawdzoną metodą leczenia przyzębia. Bezbolesną,

wibracji, końcówki tych urządzeń poruszają się po torze elip

bezpieczną i atraumatyczną.
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Vector Paro – bez strat twardych
tkanek zęba – jedyna taka terapia
Wyjątkowość terapii vectorowej polega na bezpiecznym
zastosowaniu energii ultradźwiękowej, co jest zasługą
niepowtarzalnej konstrukcji tego urządzenia: Rękojeść
z instrumentem tworzy kąt prosty, dzięki czemu ruch jaki
wykonujemy w kieszonce jest podobny do pracy sondą
diagnostyczną podczas badania przyzębia, co jest jedno
znaczne z poprawą ergonomii pracy. Urządzenie Vector
Paro sprawia, że energia ultradźwiękowa zostaje precyzyjnie
przekierowana. Dzięki opatentowanej technologii eliminacji
drgań instrument porusza się wyłącznie równolegle do powierzchni korzenia. Tak wykorzystana energia pozwala
leczyć efektywnie i atraumatycznie (zachowanie przyczepu w
możliwie największym stopniu), nie powodując zauważalnych
strat twardych tkanek zęba (Kishida et al.2004).

Terapia vectorowa – zalety i korzyści
▪ Precyzyjnie usunięta płytka i złogi
▪ Rozbity biofilm patologiczny
▪ Zniesiona nadwrażliwość
▪ Pełna skuteczność w anatomicznie trudno dostępnych miejscach
▪ Gładka i czysta powierzchnia w obszarze nad i poddziąsłowym
Terapia vectorowa – gładka i

▪ Eliminacja drgań- brak aerozolu i bólu

czysta powierzchnia cementu

▪ Zachowanie przyczepu łącznotkankowego w najwyższym

korzeniowego

możliwym stopniu
▪ Maksymalnie korzystna dla estetyki czerwonej i białej

Utrata twardych tkanek zęba –
uszkodzona powierzchnia
korzenia zęba po kiretażu
ręcznym
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System Vector Paro – połączenie
designu i funkcjonalności

Nowy Vector Paro – wszechstronność
zastosowania, intuicyjna obsługa
Wszechstronne zastosowanie kliniczne Vectora Paro jest efek
tem współpracy Dürr Dental z wieloma klinikami i gabinetami
stomatologicznymi, w wyniku której opracowano dwie ręko
jeści, Paro i Scaler. Wyposażono je we wszystkie instrumenty
charakterystyczne dla danego obszaru zastosowań, dzięki
czemu Vector Paro posiada wszystkie możliwe zastosowania
kliniczne ultradźwięków w terapii i profilaktyce schorzeń
przyzębia.

Niezwykle intuicyjny
Prosta obsługa przejrzystego
panelu dotykowego.

Niezwykle poręczny
Nowy design rękojeści Paro
jest szczególnie ergonomiczny.
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Niezwykle dopracowany
System Vector uzupełnia precyzyjnie
dobrany zestaw akcesoriów.

Niezwykle wydajny
Duży zbiornik na wodę zapewnia
długą pracę bez przerw.

Niezwykle bezpieczny
Bezszczelinowe powierzchnie
panelu obsługi zgodne ze
współczesnymi wymogami higieny.

Niezwykle wygodny
Rękojeść Scaler z sześcioma
diodami LED zapewnia doskonałą
widoczność pola zabiegowego.
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Terapia vectorowa – nowoczesne
leczenie periodontitis
Niechirurgiczne leczenie przyczynowe
Cała objętość kieszeni patologicznej zostaje przy pomocy
instrumentów oczyszczona ze złogów kamienia, a biofilm
ulega rozbiciu bez uszkodzeń tkanek twardych i miękkich,
również w miejscach trudnodostępnych, takich jak bifurkacje
i trifurkacje.
W tej fazie używamy instrumentów z wysoko gatunkowej
stali chirurgicznej.

Trzonowce

Stan po 3 miesiącach

Stan po 1 roku

Stan po 3 latach

© Dr. Mauksch

Stan w momencie rozpoczęcia leczenia
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Zęby przednie

Stan w momencie rozpoczęcia

Stan po 3 miesiącach

leczenia

Leczenie podtrzymujące, recall
Regularna kontrola dotycząca reinfekcji kieszonek,
© Dr. Mauksch

jak również odpowiednio szybkie ponownie działanie
profilaktyczne, stanowią niezbędne podstawy leczenia
podtrzymującego. Okresy pomiędzy wizytami recall
są wyznaczane indywidualnie dla każdego pacjenta.
Stan po 1 roku

Stan po 3 latach

W zabiegach podtrzymujących terapii vectorowej stosuje
się końcówki z nowoczesnych, elastycznych materiałów
kompozytowych i tworzyw sztucznych. Dlatego też niebez
pieczeństwo niezamierzonego uszkodzenia powierzchni
korzenia, implantu lub nadbudowy ceramicznej jest znikome.
Adhezję bakterii można efektywnie kontrolować. I to w
sposób szczególnie delikatny*.

Terapia vectorowa w odczuciu pacjenta:
▪ Wysoce akceptowalny przebieg zabiegu (eliminacja bólu)
▪ Możliwość normalnego funkcjonowania bezpośrednio
po zabiegu
▪ Hydroksyapatyt fluidu:
	- biozgodność – hydroksyapatyt stanowi główny składnik
budowy zęba
	- bioaktywność i redukcja nadwrażliwości – impregnuje ujścia
kanalików zębinowych i całą powierzchnię korzenia, czyni
ząb bardziej odpornym na procesy demineralizacji

*patrz badanie: A. Braun, F. Krause, G. Hahn, M. Frentzen:
Subjektive Schmerzempfindungen bei der parodontalen Behandlung,
Quintessenz 53, 7, 749-754 (2002)
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Skuteczny w leczeniu periimplantitis

Utrzymanie dobrego stanu implantu oraz równowagi czer
wonej i białej wymaga regularnego usuwania biofilmu i
płytki wokół jego suprakonstrukcji. Urządzenie Vector stanowi
idealne rozwiązanie w przypadku periimplantitis jak i okre
sowej higienizacji implantu. Po zabiegu pozostaje czysta,
wolna od złogów nieuszkodzona powierzchnia implantu.
Nie ma konieczności zdejmowania pracy protetycznej.
Elastyczna kompozytowa końcówka w kształcie sondy nie
jest w stanie jej uszkodzić. Tak samo jak czarna końcówka
z włókna węglowego została zaprojektowana z myślą o
Zestaw instrumentów: Każdy z instrumentów
dostępny jest albo w specjalnym zestawie
(Toll-Kit), albo pojedynczo
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profilaktyce i leczeniu periimplantitis.

PCZ – profesjonalne czyszczenie
zębów rękojeścią Scaler Vector Paro

Wszechstronne zastosowanie
We współczesnej stomatologii standardem profilaktyki
jest PCZ, a nie jak dawnej sam skaling. Nowa rękojeść
Dürr Dental Scaler umożliwia PCZ na najwyższym poziomie.
Nowością w systemie Vector Paro są instrumenty do zasto
sowań pod- i naddziąsłowych. Piezoceramiczny napęd
umożliwia wydajne usuwanie złogów z największą możliwą
delikatnością, z wrażliwej na zarysowania struktury tkanek.
Możliwość częściowego rozłożenia rękojeści Scaler sprawia,
że czyszczenie i dezynfekcja są nadzwyczaj łatwe.

Technika na najwyższym poziomie
Poza nowoczesnym, ponadczasowym designem urządzenia
i nową, ergonomiczną rękojeścią Scaler, sześć diód LED
zapewnia najlepsze możliwe oświetlenie pola zabiegowego.
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Wyposażenie Vector Paro

Ergonomiczne ukształtowanie rękojeści
Rękojeści Paro i Scaler przekonują łatwością obsługi. Są
one połączone lekkim, elastycznym wężem z urządzeniem
bazowym. Rękojeści i instrumenty można sterylizować w
134 °C i zgodnie z obecnymi wymogami dotyczącymi
higieny. Mogą być przechowywane w specjalnie do tego
celu zaprojektowanej kasecie do sterylizacji.

2031-400-06E

2030-151-01E

2030-151-03E

Wyposażenie Vector Paro
P1: 2032-411-00
(gerade/straight)
P2: 2032-412-00
(rechts gebogen/
curved right)

Paro

P3: 2032-413-00
(links gebogen/
curved left)

P4: 2032-414-00

2030-151-04E

Recall

Karta kontroli
zużycia instrumentu

Urządzenia bazowe:
wyjątkowa technologia i design
Zostały opracowane zgodnie z najnowszymi wymogami
dotyczącymi ergonomii. Urządzenie można łatwo obsługi
wać za pomocą przełącznika nożnego, bezszczelinowe
przyciski na panelu dotykowym ułatwiają ustawienia
indywidualne.
Urządzenie zostało wyposażone w system autokontroli,
zgłaszającym po określonej liczbie cykli konieczność
czyszczenia wewnętrznych przewodów.
Urządzenie bazowe Vector Paro
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2030-152-01E

Wielofunkcyjny
przełącznik nożny
(wersja radiowa lub
kablowa)

2030-153-05E

2030-153-02E

Zestawy instrumentów sterylizowane w 134 °C

Scaler

2030-151-02E

Paro

Vector Fluid polish:
Fluid polerujący na
bazie hydroksya
patytu o zapachu
świeżej mięty (tylko
system Vector Paro)

Vector
Toolcard

Ergonomiczne
rękojeści paro i scaler

Zestaw serwisowy

Serwis
8 out of 10 people suffer
from periodontitis!

And we have a gentle treatment method.

8 out of 10 people suffer
from periodontitis!

And we have a gentle treatment method

Your per

prophysonal
laxis

Vector/RinsEndo
Dezynfekcja i
Vector cleaner
do dezynfekcji
i czyszczenia
wewnętrznych
przewodów

Kasety do sterylizacji i przechowywania

card

Last name

The staff at your dental surgery will be happy to help!

▪ Periodontitis is an inflammatory disease of the gums
▪ Almost 80 % of adults suffer from periodontitis
▪ Periodontitis is the most common cause of tooth loss in adults aged 45 and over
▪ Our team will be glad to inform you about our gentle treatment for periodontitis

The staff at your dental surgery will be happy
to help!

First name

Date of
House

Town or

birth

No./Str

City/Po

eet

stcode

Pakiet marketingowy Vector:
Dla zainteresowanych gabinetów i klinik przy
gotowaliśmy zestaw materiałów informujących
o terapii vectorowej przeznaczonych dla
Państwa pacjentów.

DVD Vector:
Film instruktażowy wyjaśniający zasto
sowanie instrumentów. Dodatkowe
informacje znajdują się w animowanej
instrukcji obsługi oraz w innych
dokumentach.
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Urządzenie bazowe Vector Scaler
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Dane techniczne i literatura

Vector Paro
Parametry sieci (V/Hz)

230, 50/60

Częstotliwość robocza (kHz)

25–35

Pojemność zbiornika na wodę (ml)

600

Zużycie wody rękojeść Paro (ml/min)

ok. 30

Vector Fluid polish (μm)

średnia wielkość ziarna: <10

Pojemność Vector fluid polish (ml)

200

Wymiary (W x S x G cm)

16 x 21,5 x 25,5

Waga (kg)

2,5

P007-171-22/HK-Dom/3/01/05.Z Zastrzegamy możliwość zmian technicznych

Literatura dotycząca urządzenia Vector
1. Braun et al. (2003) Subjective intensity of pain during the treatment of periodontal lesions with the
Vector-system
2. Christgau et al. (2007) Periodontal healing after non-surgical therapy with a new ultrasonic device:
a randomized controlled clinical trial
3. D’Ercole et al. (2006) Effectiveness of ultrasonic instruments in the therapy of severe periodontitis:
a comparative clinical-microbiological assessment with currettes
4. Hoffman et al. (2005) Use of the Vector scaling unit in supportive periodontal therapy:
a subjective patient evaluation
5. Kahl et al. (2007) Clinical effects after subgingival polishing with a non-aggressive ultrasonic device in;
initial therapy
6. Kawashima et al. (2007) A comparison of root surface instrumentation using two piezoscalers and
a hand scaler in vivo
7. Kishida et al. (2004) Effects of a new ultrasonic scaler on fibroblast attachment to root surfaces:
a scanning electron microscopy analysis
8. Kocher et al. (2005) A new ultrasonic device in maintenance therapy: perception of pain and
clinical efficacy
9. Rupf et al. (2005) In vitro, clinical and microbiological evaluation of a linear oscillating device for scaling
and root planning
In vivo: 11 patients with chronic periodontitis. They had in total 120 single rooted teeth with a clinical attach
ment level and probing depth of 5 mm
10. Schwarz et al. (2003) Influence of fluorescence-controlled ER: YAG laser radiation, the Vector system and
hand instruments on periodontally diseased root surfaces in vivo
11. Schwarz et al. (2003) In vivo effects of an ER: YAG laser, an ultrasonic system and scaling and root
planning on the biocompatibility of periodontally diseases root surfaces in cultures of human PDL fibroblasts
12. Sculean et al. (2004) Non-surgical periodontal treatment with a new ultrasonic device (Vector ultrasonic
system) or hand instruments. A prospective, controlled clinical study
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