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The STA System
The MORE comfortable injection for the dentist is
the MOST comfortable injection for the patient.
Intraligamentārās injekcijas var tikt veiktas precīzāk un izraisīt mazāk
nepatīkamu sajūtu, jo STA nodrošina vajadzīgās anestētiķa pievades
audio un vizuālo apstiprinājumu.
STA uzlabo Mandibulārā Bloka veikšanas kvalitāti – pienācīga tehnika
novērš adatas novirzi, tātad ļauj injekciju veikt sekmīgi jau pirmajā reizē.
STA dod Jums iespēju ātrāk sākt strādāt – un Jūsu pacientiem
atgriezties viņu ikdienā bez kolaterālā stinguma.
STA datorizētā anestētiķa pievade ļauj Jums veikt injekcijas zem pacienta
sāpju sliekšņa – nepielietojot Jūsu pacientu vidū ne visai populāro
priekšmetu – zobārsta šļirci.
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Vai stress ir vadāms?

Pacienta izjūtas

Vai Jūs personiski
sastopaties ar stresu un
nemieru, kad veicat anestēziju
patientam (kādam un visiem)?
Jā
Nē

“STA ļauj man sākt
katru injekcijas
procedūru ar
ievērojami mazāku
stresu man un
manam pacientam”
Dr. Marty Jablow
Woodbridge NJ

Speciālistu vērtējums

Cik procentu Jūsu pacientu
izjūt bailes no šļirces un
sākotnējām injekcijām

Vai Jūs esat apmierināts ar
Jūsu STA iekārtu?

Neviens

Viena no labākajām
investīcijām

Ļoti apmierināts :
4%

59%
1% - 10%

14%

11% - 20%

11%

Tas pārsniedz manas cerības

21% - 30%

12%

Apmierināts

31% - 40%

16%

40% - 60%

23%

75% vai vairāk

20%

41%

27%

Visnotaļ apmierināts

STA ir tas, ko gaidīju

45%

23%
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WandSTA Sistēma

INJEKCIJU PROCEDŪRAS

PALATINĀLĀ

INTRALIGAMENTĀRĀ

“

MANDIBULĀRĀ

“Viena no

nepopulārākajām
pacientu un speciālistu
vidū.”

Parastās šļirces radītā
spiediena dēļ neērta gan
pacientam, gan
speciālistam. ”

šļirci, var būt gan
veiksmīga, gan
neveiksmīga ”

Ērti izdarāma, nesāpīga
palatinālā injekcija

Ērtāk veicama, jo STA indicē
precīzu adatas stāvokli

Paaugstināta taktilā
jutība un vadāmība

Mazāks anestētiķa daudzums
Nav kolaterālā stinguma
Uzlabota hemostāze ļauj
veikt precīzāku nospiedumu
Iespēja noteikt smaida
līniju bez lūpu stinguma
Anestezē piecus zobus un
tos ietverošos audus ar
vienu injekciju

D A T OR IZ Ē T A

Komfortablāka pacientam, jo
STA nodrošina anestētiķa
plūsmu zem pacienta sāpju
sliekšņa
Aizstāj mandibulāro
injekciju
Precīza viena zoba
anestēzija

“Lietojot parasto

Uzlabota precizitāte –
nav adatas novirzes
Labāka procedūras
pārskatāmība
Komfortablāka un
paredzamāka injekcija
Jums un Jūsu pacientam
Tūlītēja anestezēšana

Tūlītēja anestezēšana

V I ET Ē JĀ

A N E S T ĒZ I JA

ĒRTĀKA injekcija zobārstam
Ir VISĒRTĀKĀ pacientam

SPECIALITĀTE
S
BĒRNU

KOSMĒTISKĀ

ENDO

STA šļirce vizuāli ir mazāk
draudīga par tradicionālo
šļirci

Iespēja noteikt smaida
līniju nekavējoties –
uzlabo pirmo iespaidu

Prognozējamākā
intraligamentārā injekcija,
ko jebkad esat veicis

Ērti un pārliecinoši
izpildāmas AMSA un
P-ASA injekcijas

STA apstiprina, ka veicat
injekciju pareizajos audos
pie intraligamentārajām
injekcijām

STA šļirce var tikt
modificēta, lai to var
paslēpt rokā – īpaši
nemierīgiem pacientiem

Vajadzīgs mazāk
injekciju
Anestētiķis tiek ievadīts
ZEM pacienta sāpju
sliekšņa
Pēc terapijas netiek
sakostas lūpas vai mēle
– nav kolaterālā
stinguma

Nav kolaterālā stinguma –
Jūsu pacientu ikdiena
netiek ietekmēta
Tehnoloģijas standarts, ko
Jūsu pacienti no Jums
sagaida

Nav pēcanestēzijas
neērtību

STA ļauj anestezēt vienu
atsevišķu zobu, bez
kolaterālā stinguma

STA nodrošina pilnīgu
anestēziju 35-40
minūšu garumā

Nav vajadzības gaidīt
mandibulārās anestēzijas
iedarbību – tā vietā
veiciet intraligamentāro
injekciju, un varat sākt
darbu nekavējoties

DATORIZĒTA VIETĒJĀ ANESTĒZIJA

800.862.1125 www.stais4u.com

Uzziniet, kāpēc tūkstošiem zobārstu vairs nelieto parastās šļirces...

TM

Wand STA Sistēma
ĒRTĀKA injekcija zobārstam ir
VISĒRTĀKĀ pacientam.
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