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| chirurgia tkanek miękkich

Przypadek 1

Pacjent zgłosił się do gabinetu z wyniosłą zmia-
ną na języku po stronie lewej w linii zgryzowej,  
w okolicy 34-35 (Ryc. 1.1). 

Wykonano zabieg w znieczuleniu przewodowym 
Dentocaine 40mg/ml + 0,005mg/ml w ilości 1/2 
amp. i przy użyciu lasera AdvErL Evo Er:YAG Mori-
ta, tipem C800F (Ryc. 1.4). 

Parametry lasera, zastosowane przy zabiegu to: 
25 PPS i 50 MJ (Ryc. 1.3). 

Na rycinie 1.2 przedstawiono stan po zabiegu. 
Wyciętą tkankę oddano do badania histopatolo-
gicznego. Uzyskany wynik: zmiana usunięta w ca-
łości, włókniak.

Efekty pracy laserem Er:YAG w tkankach 
miękkich w stomatologii dziecięcej  
– prezentacja przypadków

Agnieszka Milc

Ryc. 1.1: Włókniak na bocznej lewej stronie języka.

Ryc. 1.1
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Ryc. 1.3: Parametry lasera zastosowane przy zabiegu usunięcia włókniaka z języka.

Ryc. 1.2: Stan języka bezpośrednio po usunięciu włókniaka laserem AdvErL Evo Er:YAG Morita.

Ryc. 1.2

Ryc. 1.3
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Przypadek 2

13-letni pacjent podczas rutynowego badania 
stomatologicznego podał, że zmiana na błonie śluzo-
wej wargi dolnej pojawiła się na skutek nagminnego 
wciągania i przygryzania błony śluzowej między zę-
bami (Ryc. 2.1 i 2.2). 

W znieczuleniu powierzchniowym preparatem 
Benzocaina 20% usunięto zmianę w całości (Ryc. 2.3) 
przy zastosowaniu parametrów lasera: 25 PPS 60 MJ 
0 oraz tipem S600T, przy użyciu lasera AdvErL Evo 
Er:YAG Morita. Usunięta tkanka została wysłana do 
badania histopatologicznego. 

Ryc. 1.4: Końcówka TIP C800F, której użyto do zabiegu usunięcia włókniaka na języku. 

Ryc. 2.1: Włókniak na wewnętrznej stronie wargi dolnej usytuowany ok. 1 cm od czerwieni wargowej – widok z boku.

Ryc. 1.4

Ryc. 2.1
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Ryc. 2.3: Wewnętrzna strona wargi dolnej po usunięciu włókniaka laserem AdvErL Evo Er:YAG Morita.

Ryc. 2.2: Włókniak na wewnętrznej stronie wargi dolnej usytuowany ok. 1  cm od czerwieni wargowej – widok z przodu.

Ryc. 2.2

Ryc. 2.3
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Ryc. 2.4: Parametry lasera zastosowane przy usunięciu włókniaka z wewnętrznej strony wargi dolnej. 

Ryc. 2.5: Końcówka TIP S600T, której użyto do usunięcia włókniaka z wewnętrznej strony wargi dolnej.

Ryc. 2.4

Ryc. 2.5
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Przypadek 3

Pacjent zgłosił się, skierowany przez lekarza orto-
dontę celem podcięcia wędzidełka wargi górnej (Ryc. 
3.1).

Do zabiegu plastyki wędzidełka przystąpiono po 
uprzednim znieczuleniu powierzchniowym prepara-
tem Bezocaina 20%, następnie podano znieczulenie 
nasiękowe preparatem Dentocaine 40 mg/ml + 0,005 
mg/ml w ilości 1/3 amp., tzn. 0,6 ml, komputerowym 
systemem do znieczuleń Calaject. 

Plastykę wędzidełka wykonano laserem AdvErL 
Evo Er:YAG Morita o długości fali 2940 nm, końcówką 
C800F, parametrami 20 PPS 80 MJ. 

Na rycinie 3.2 przedstawiono stan wędzidełka 
wargi górnej tuż po zabiegu plastyki laserem Er:YAG 
Morita. 

Na rycinie 3.3 przedstawiono stan po ok. 14 
dniach od zabiegu. 

Ryc. 3.1: Wędzidełko wargi górnej – stan przed zabiegiem.

Ryc. 3.1



26 laser
4 2019

| urazy

Ryc. 3.2: Wędzidełko wargi górnej – stan po zabiegu wykonanym laserem AdvErL Evo Er:YAG Morita.

Ryc. 3.3: Wędzidełko wargi górnej – stan po ok. 2 tygodniach od zabiegu.

Ryc. 3.2

Ryc. 3.3
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Ryc. 4.2: Wędzidełko języka – stan po zabiegu wykonanym laserem AdvErL Evo Er:YAG Morita.

Ryc. 4.1: Wędzidełko języka – stan przed zabiegiem.

Przypadek 4

Pacjent został skierowany do gabinetu przez  
logopedę celem podcięcia wędzidełka języka  
(Ryc. 4.1). 

Zabieg przeprowadzono w znieczuleniu po-
wierzchniowym preparatem benzocaina 20%,  
z użyciem lasera AdvErL Evo Er:YAG Morita z tipem 
C800F oraz parametrami 20 PPS i 80 MJ (Ryc. 4.4). 

Stan bezpośrednio po zabiegu oraz 2 tygodnie 
później przedstawiono na rycinach 4.2 i 4.3.

Ryc. 4.1

Ryc. 4.2
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Ryc. 4.3: Wędzidełko języka – stan po ok. 2 tygodniach od zabiegu.

Ryc. 4.4: Parametry lasera zastosowane przy zabiegach podcinania wędzidełka.

Ryc. 4.3

Ryc. 4.4
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autorka:

Agnieszka Milc – lekarz stomatolog, specjalista stomato-
logii dziecięcej, Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, dyplom uzyskała w 2000 r. 
Tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej uzyskała 
w 2013 r. Od 2004 r. prowadzi własną praktykę lekarską. 
Członek Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

Kontakt: 
E-mail: gabinet@dens-albus.pl

Podsumowanie

W mojej praktyce od 4 lat wykorzystuję lasery w 
codziennej pracy. Mogę porównać pracę laserów er-
bowych 2 różnych firm. 

W mojej specjalizacji lepsze zastosowanie znajdu-
je laser AdvErL Evo Er:YAG firmy Morita ze względu 
na ergonomiczne ramię, cichą pracę i możliwość za-
stosowania tylko znieczulenia powierzchniowego do 
wielu procedur, również na tkankach miękkich. 

Innowacyjny i nowoczesny system sam dopa-
sowuje wszystkie parametry i wyrównuje utraconą 
energię automatycznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
ustawione parametry zabiegowe są takie same, także 

na wyjściu głowicy zabiegowej. W takim przypadku 
mogę mieć pewność, że parametry, które ustawiam 
na wyświetlaczu lasera są takie same na ekranie i na 
głowicy wyjściowej. Proces ten wpływa na większą 
skuteczność oraz lepsze efekty zabiegowe.

Ryc. 4.6: TIP S600T – końcówka alternatywnie używana do zabiegu podcinania wędzidełek.

Ryc. 4.5: Końcówka TIP C800F, której użyto do zabiegu podcięcia wędzidełka.

Ryc. 4.5

Ryc. 4.6


