THÁO MÃO RĂNG VÀ CẦU RĂNG

AN TOÀN
Phương pháp truyền thống liên
quan đến việc sử dụng lực kéo
hay những chuyển động lắc lư.
Do đó, sẽ tạo ra những rủi ro lớn
cho việc bể hoặc nứt. Không có
bất kỳ tác động hay áp lực nào
trên bệ đỡ mão răng là nguyên lý
đang được áp dụng bởi các
dụng cụ của WAMkey® cho đến
khi mão răng được lấy ra.
WAMkey® đảm bảo bệnh nhân
của bạn hoàn toàn không đau.

NHANH CHÓNG
Phương pháp truyền thống tốn
nhiều thời gian và chi phí. Với
WAMKEY®, việc này trở nên đơn
giản, cho phép bạn lấy mão
răng ra chỉ từ 1-2 phút.
Bạn cũng có thể đặt lại tạm thời
hay vĩnh viễn bằng mão răng đã
lấy ra, điều này sẽ tiết kiệm thời
gian đáng kể cho bạn.
Tránh cắt toàn bộ mão răng, tiết
kiệm trong việc sử dụng các
dụng cụ (tay khoan, mũi khoan,
…).

Những dụng cụ tháo mão kiểu truyền
thống đã lỗi thời gây ra nguy hiểm, tải
trọng nặng cho dây chằng và lãng phí
nhiều lực kéo dây chằng và gây chấn
thương không cần thiết cho bệnh
nhân, và thường xuyên làm hỏng hoặc
thậm chí trích xuất chuẩn bị …

BẢO TỒN MÃO RĂNG
Các bộ phận chính của mão
răng (đường viền, mặt nhai và
các điểm tiếp xúc) được bảo
quản.
Vì vậy, sau khi được tháo ra, mão
răng (hoặc cầu răng) vẫn sẽ
thực hiện tất cả các chức năng
của nó.
Mão răng có thể được tùy chỉnh
bằng composite hoặc bởi các kỹ
thuật viên.

Hành động tách biệt nhẹ nhàng, độc đáo
được cấp bằng sáng chế của WAMkey
cho phép mão răng đi theo con đường ít
kháng cự nhất. Trong thực tế, nó sẽ tìm kiếm
điểm yếu nhất và nhẹ nhàng khử liên kết xi
măng. Không có đau đớn cho bệnh nhân
của bạn, và không có nguy cơ thiệt hại.

