
FotoSan
Αντιβακτηριακή 
δράση σε 
δευτερόλεπτα



Περίληψη 
FotoSan αντιβακτηριακή θεραπεία

• Εντοπισμένη θεραπεία
• Καταστρέφει βακτήρια, ιούς, μύκητες, πρωτόζωα
• Χωρίς παρενέργειες 
• Χωρίς αντενδείξεις

ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ 



Ενδείξεις

• Ενδοδοντία 
• Περιοδοντία 
• Τερηδόνα 
• Περιεμφυτευματίτιδα
• Περιστεφανίτιδα
• Άφθες



Γιατί απαιτείται νέος τρόπος σκέψης στην 
αντιβακτηριακή  θεραπεία;

• Τα ακτινολογικά δεδομένα αναδεικνύουν επαναμόλυνση  ή 
επιμένουσα μόλυνση στο 35% - 65% των ενδοδοντικών θεραπειών. 

• Μια βασική αιτία είναι η ανεπαρκής αφαίρεση μικροοργανισμών  από 
τον ριζικό σωλήνα.

• Η περίπλοκη οδοντική ανατομία περιορίζει τις δυνατότητες μηχανικής 
αφαίρεσης των μικροοργανισμών.

• Οι παράπλευροι ριζικοί σωλήνες και οι ακροριζικές ανωμαλίες 
καθιστούν ανέφικτη την πρόσβαση των εργαλείων.

• Η παρουσία των μικροοργανισμών κατά την έμφραξη του ριζικού 
σωλήνα σχετίζεται άμεσα με την αποτυχία της θεραπείας.

=>Υπάρχει έντονη ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των 
διαδικασιών απολύμανσης στις ενδοδοντικές θεραπείες.

From: Schlafer, International Endodontic J ournal, submitted for publication



Γιατί απαιτείται νέος τρόπος σκέψης στην 
αντιβακτηριακή θεραπεία;

• Η έκπλυση με διαλύματα ή χλωρεξιδίνη παρουσιάζει μικρή 
αποτελεσματικότητα λόγω σύντομου χρόνου παραμονής.

• Η θεραπεία Laser είναι αποτελεσματική, αλλά πολύ ακριβή,

• Επίσης απαιτεί μεγάλη εμπειρία στη χρήση.



Φωτοενεργοποιούμενη 
αποστείρωση 
Αντιβακτηριακή θεραπεία χωρίς 
φαρμακευτική αγωγή



Φωτοενεργοποιούμενη αποστείρωση 

• Πολύ αποτελεσματική εξάλειψη βακτηρίων (έως 99,7%) 
• Εξάλειψη βακτηρίων σε περιοχές όπου η δυνατότητα πλήρους 

μηχανικού καθαρισμού είναι ανεπαρκής.
• Καταστροφή βιοϋμένιου
• Σύντομη θεραπεία 10 - 30 δευτερόλεπτα 
• Καμία παρενέργεια 
• Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή.



Φωτοενεργοποιούμενη αποστείρωση 

• Καταστρέφονται μόνο τα παθογόνα βακτήρια, γεγονός που 
επιταχύνει την εξάλειψη της φλεγμονής 

• Η θεραπεία με FotoSan βελτιώνει τα οιδήματα, την αιμορραγία, 
την ερυθρότητα, τον πόνο

• Οι ιστοί επανακάμπτουν γρήγορα.

• Το βιοϋμένιο καταστρέφεται και δεν μπορεί να φιλοξενήσει 
παθογόνους οργανισμούς



Γιατί είναι το FotoSan διαφορετικό;
• Φως Led αντί Laser 
⇒ Πολύ μεγάλη ένταση 2000mW/cm² (15W) 
⇒ Αποτελεσματική μείωση βακτηρίων
⇒ Θεραπεία σε 30 δευτερόλεπτα => γρήγορα και εύκολα

• Ασύρματο
⇒ Χωρίς παρεμβολή καλωδίων, εύκολος χειρισμός 
⇒ Μεγάλη ασφάλεια 

• Ενσωματωμένη δόνηση 
⇒ Βέλτιστη κατανομή του ΤΒΟ (μπλέ της τολουϊδίνης), βέλτιστη μείωση 

βακτηρίων.



Γιατί είναι το FotoSan διαφορετικό;

• Το ΤΒΟ (μπλέ της τολουϊδίνης) διατίθεται σε τρείς διαφορετικές ρευστότητες.
⇒ Δυνατότητα διαφορετικών θεραπειών
⇒ Εύκολη θεραπεία περιοδοντικών θυλάκων

• Χαμηλή αρχική δαπάνη

• Χαμηλό κόστος θεραπείας (1 - 2€ ανά θεραπεία) 
⇒ Φροντίζει τον προϋπολογισμό σας 
⇒ Αποδεκτό από τους ασθενής



Τι είναι η Φωτοενεργοποιούμενη αποστείρωση;

• Η φωτεινή ενέργεια δημιουργεί υψηλής δραστικότητας 
ενεργό οξυγόνο (μονήρες)

• Το ενεργό οξυγόνο καταστρέφει βακτήρια και βιοϋμένιο 
• Η μέθοδος είναι γνωστή από την δεκαετία του ’90 
• Μέχρι πρόσφατα, το Laser ήταν η ισχυρότερη πηγή 

φωτός



Οι αρχές της Φωτοενεργοποιούμενης 
αποστείρωσης

       Φως  

     
    

Φωτοκαταλύτης 
ΤΒΟ (μπλέ της 

τολουϊδίνης)



Μονήρες οξυγόνο

• Εξαιρετικά δραστικό 
• Πολύ περιορισμένος χρόνος ζωής 
(t ½ = 10 -9 δευτερόλεπτα)
• Πεδίο διακύμανσης  < 100nm
⇒Άμεση επίδραση στο παθογόνο περιβάλλον
⇒Καμία βλαπτική επίδραση σε υγιείς ιστούς



Ενδείξεις FotoSan – βήμα βήμα 

• Ενδοδοντία

• Περιοδοντία

• Τερηδονισμοί



Ενδείξεις FotoSan – Ενδοδοντία 
• Καθαρίστε, διαμορφώστε και  ξεπλύνετε τον 
ριζικό σωλήνα με υποχλωριώδες Νάτριο, όπως 
συνήθως.

• Στεγνώστε τον ριζικό σωλήνα. 

• Γεμίστε τον ριζικό σωλήνα με FotoSan Low 
Viscosity.

• Χρησιμοποιείστε μια μικρού μεγέθους ρίνη για 
να διαλύσετε φυσαλίδες που ίσως υπάρξουν μέσα 
στον ριζικό σωλήνα.

• Οι φυσαλίδες εξαλείφονται και με την δράση 
της δόνησης του FotoSan.   



Ενδείξεις FotoSan – Ενδοδοντία 
• Εισάγετε το ρύγχος ενδοδοντίας μέχρι να 
συναντήσει αντίσταση. 

• Η κωνικότητα του ρύγχους εξασφαλίζει την 
αποτελεσματική χρήση της φωτεινής ενέργειας 
έτσι ώστε να φτάσει το φώς μέχρι το ακρορίζιο.

• Ενεργοποιείστε με φώς για 30 δευτερόλεπτα.

• Ξεπλύνετε και στεγνώστε τον ριζικό σωλήνα. 
Συνεχίστε με τους επόμενους.



Ενδείξεις FotoSan – Περιοδοντίτιδα / 
Περιεμφυτευματίτιδα

• Αρχίστε με συμβατική αποτρύγωση / 
απόξεση.

• Χρησιμοποιήστε το επίπεδο ρύγχος για 
τους αβαθείς θυλάκους και το μακρύ για τους 
βαθείς.

• Τοποθετούμε ποσότητα FotoSan μεσαίας ή 
χαμηλής ρευστότητας.

• 6ml υγρού FotοSan επαρκούν για 30 
θυλάκους.



Ενδείξεις FotoSan – Περιοδοντίτιδα / 
Περιεμφυτευματίτιδα

• Φωτίζουμε με το επίπεδο ρύγχος, 
τοποθετώντας το πάνω στους ιστούς. Αν ο 
θύλακος είναι ρηχός, επαρκεί η φωτοβόληση 
μέσω των ιστών.

• Αρκούν 10 δευτερόλεπτα από προστομιακά 
και γλωσσικά. (Πιέστε στα ούλα)

• Για βαθείς θυλάκους ( >5mm), τοποθετείστε 
το μακρύ ρύγχος βαθειά στον θύλακο. 
Φωτοβόληση για 10 δευτερόλεπτα.

•  Ξεπλύνετε τον θύλακο.



Ενδείξεις FotoSan – Περιοδοντίτιδα / 
Περιεμφυτευματίτιδα



Γενικές Αρχές Θεραπειών
• Μεγαλύτερη έκθεση σε φώς καταστρέφει περισσότερα 

βακτήρια .
• Δεν υπάρχει περίπτωση να υπερεκθέσετε τα υγρά 

FotoSan.
• Περιπτώσεις οξείας φλεγμονής  ή έντονων παροξύνσεων 

σε χρόνιες καταστάσεις θα επωφεληθούν από θεραπείες 
με διπλάσιους χρόνους εφαρμογής ή επανάληψη της 
θεραπείας.

• Το υγρό FotoSan μπορεί να εμφανίζεται άχρωμο πριν την 
φωτοέκθεση. Όταν εκτεθεί στο οξυγόνο και ενεργοποιηθεί 
γίνεται μπλε χρώμα.



Μελέτες για το FotoSan 

• Οι μελέτες άρχισαν στην Ρώμη το 2008.

• Η μείωση του βακτηριακού φορτίου ήταν 99,7% (Schlafer 
2009).



Μελέτες για το FotoSan

• To FotoSan χρησιμοποιείτε από το 2008 με μεγάλη 
επιτυχία. 

• Στην ιστοσελίδα της εταιρείας CMS (www.cmsdental.com) 
δημοσιεύονται πολυάριθμες μελέτες.

http://www.cmsdental.com/
http://www.cmsdental.com/
http://www.cmsdental.com/
http://www.cmsdental.com/
http://www.cmsdental.com/


Εμπειρίες με Fotosan
     «Η φωτοενεργοποιούμενη αποστείρωση αποτελεί μια καινοτομία στον τομέα 
αντιμετώπισης του παθογόνου φορτίου (βακτήρια, μύκητες, ιούς, πρωτόζωα) στην 
στοματική κοιλότητα. Τα συστήματα προτείνονται για αποστείρωση των ριζικών 
σωλήνων, περιοδοντικών θυλάκων, τερηδονισμένων ιστών καθώς και 
περιεμφυτευματίτιδων.  Στην ιατρική παρόμοια συστήματα χρησιμοποιούνται για τη 
διάγνωση και αντιμετώπιση όγκων και φλεγμονών. 
      Η εμπειρία μου με τη συσκευή FOTOSAN της εταιρείας  CMS είναι πολύ θετική 
και για λόγους εργονομίας αλλά και για λόγους θεραπευτικών αποτελεσμάτων.  Είναι 
ένα ευέλικτο σύστημα ασύρματης συσκευής και εύχρηστων συρίγγων μεταφοράς της 
χρωστικής στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τα αποτελέσματα στις περιπτώσεις που το 
χρησιμοποίησα ήταν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική βιβλιογραφία. Θεωρώ 
τη φωτοενεργοποιούμενη αποστείρωση ένα σημαντικό θεραπευτικό μέσο στην 
αντιμετώπιση πολλών κλινικών προβλημάτων».

Κοσμάς Τολίδης, Επίκουρος Καθηγητής, 
Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης



Εμπειρίες με FotoSan 

«Η πρόκληση δεν είναι τα βακτήρια στην επιφάνεια του δοντιού, αλλά 
η οικολογία στην επιφάνεια του βιοϋμένιου. Το FotoSan καταστρέφει 
το βιοϋμένιο και καθαρίζει αποτελεσματικά την οδοντική ουσία. Είναι 
κάτι που μπορούμε να δούμε και να αισθανθούμε άμεσα».

Dr. Nimm Holsteirn, Οδοντίατρος, Kolding, Δανία



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Χρόνος πλήρους επαναφόρτισης: περίπου 3 ώρες
• Δυνατότητα εκπομπής φωτός χωρίς φόρτιση: περίπου 

500 δευτερόλεπτα 
• Μήκος κύματος: 625-635 nm
• Βέλτιστη απορρόφηση TBO (μπλέ της τολουϊδίνης): 

630 nm



Καλή επιτυχία 
με το FotoSan!



Κατασκευάζεται στην Δανία από την

CMS Dental
Njaldsgade 21G

2300 Copenhagen S
Denmark

e-mail: info@cmsdental.dk
www.cmsdental.com



Διατίθεται αποκλειστικά από την

Λ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ
Χαλκοκονδύλη 19, ΑΘΗΝΑ 10432

Τηλ.: 210 52 32 609, 210 52 22 301
Fax.: 210 52 37155

e-mail: info@pantelides-dental.gr
www.pantelides-dental.gr
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