
Opis produktu 1 buteleczka zawieraj¹ca 2g zagêszczacza; cierpi¹cych na zapalenie tkanki dzi¹s³owej oraz u osób ?Przy pomocy œwiat³outwardzalnego koferdamu 3. Pojemniczek z nadtlenkiem trzymaæ pionowo 
Whiteness HP (Maxx) jest preparatem wybielaj¹cym na 1 buteleczka zawieraj¹ca 2 g roztworu zobojêtniaj¹cego uczulonych na sk³adniki preparatu. (ochrony dzi¹s³a) Top Dam nale¿y odizolowaæ dzi¹s³o, i ostro¿nie otworzyæ;
bazie 30-35% nadtlenku wodoru do wybielania zêbów nadtlenek; ?Nie nale¿y stosowaæ wraz z preparatem lasera o du¿ej u¿ywaj¹c równie¿ rozwieraka do policzków lub gumy do 4. Przygotowaæ naczynie i szpatu³kê do mieszania;
¿ywych i martwych. Przeznaczony jest wy³¹cznie do 1 strzykawka zawieraj¹ca 1g preparatu do ochrony tkanki mocy oraz innych rodzajów urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych koferdamu. W ka¿dym przypadku wa¿ne jest unikanie 5. Wstrz¹sn¹æ pojemniczkiem ze œrodkiem zagêszcza-
stosowania w gabinecie stomatologicznym, z jedno- miêkkiej top dam oraz 2 aplikatory; wysok¹ temperaturê na powierzchni zêba. Aby unikn¹æ kontaktu nadtlenku z tkankami miêkkimi jamy ustnej. j¹cym, aby zawartoœæ sta³a siê jednorodna. Jeœli 
czesnym zastosowaniem odpowiedniego preparatu 1 szpatu³ka i 1 p³ytka do przygotowania ¿elu. nieodwracalnego zniszczenia ¿ywotnoœci miazgi ?Pacjent powinien byæ poinformowany, aby w ci¹gu 24 zagêszczacz nie bêdzie mia³ jednorodnej konsystencji, 
izoluj¹cego do ochrony tkanki miêkkiej w ustach pacjenta. temperatura miazgi nie powinna przekraczaæ 42°C. godzin po wybielaniu nie spo¿ywa³ produktów kwaœnych mo¿e to spowodowaæ powstanie ¿elu o niskiej 
Czynnik pH preparatu zawiera siê w przedziale od 6.0 do G³ówne sk³adniki ?Podczas zabiegu wybielania z u¿yciem preparatu i/lub silnie barwionych w celu zmniejszenia nadwra- p³ynnoœci (niewystarczaj¹cej p³ynnoœci).
7.0 (wartoœæ uwa¿ana za obojêtn¹), co pozwala Po zmieszaniu: 30-35% nadtlenek wodoru, substancja zarówno stomatolog jak i personel asystuj¹cy powinni ¿liwoœci i negatywnego wp³ywu na wybielanie.
wyeliminowaæ lub zminimalizowaæ wp³yw preparatu na zagêszczaj¹ca, mieszanka barwników, glikol, wype³niacz u¿ywaæ rêkawic i okularów ochronnych odpowiednich do Uwaga: Jeœli ¿el do wybielania jest przechowywany 
strukturê zêba. Jest to produkt o du¿ej sile wybielania, nieorganiczny i woda dejonizowana. rodzaju u¿ytego systemu. Równie¿ pacjentowi nale¿y Skutki uboczne w lodówce, nale¿y wyci¹gn¹æ go 30 minut przed 
który mo¿na stosowaæ zarówno wraz z przyœpieszaj¹cymi za³o¿yæ okulary ochronne oraz zastosowaæ inne œrodki ?Zazwyczaj zêby podczas i po wybielaniu staj¹ siê rozpoczêciem wybielania, aby temperatura ¿elu zrówna³a 
wybielanie zewnêtrznymi Ÿród³ami œwiat³a (systemy Wskazania ochronne niezbêdne do tego, by zapobiec przypadko- wra¿liwe. Jeœli pacjent podczas wybielania odczuwa siê z temperatura pokojow¹. 
emituj¹ce niebieskie œwiat³o diodowe, lampy polimeryza- Preparat do wybielania zêbów ¿ywych i martwych wemu kontaktowi preparatu ze skór¹ i ubraniem. nadwra¿liwoœæ, nale¿y przerwaæ wybielanie i na³o¿yæ ¿el 
cyjne, niebieski laser, lampy plazmowe itd.) jak i bez wy³¹cznie w gabinecie stomatologicznym. Mo¿e byæ ?Whiteness HP (Maxx) jest œrodkiem wybielaj¹cym Desensibilize KF 2%. Je¿eli nadwra¿liwoœæ nie ustêpuje Wybielanie zêbów ¿ywych
wspomagaj¹cych urz¹dzeñ zewnêtrznych. stosowany razem ze Ÿród³ami œwiat³a niebieskiego w celu silnie utleniaj¹cym i w kontakcie z tkank¹ miêkk¹ mo¿e i nie jest mo¿liwe kontynuowanie zabiegu, nale¿y ustaliæ Lekarz wybielaj¹cy powinien starannie oceniæ stan jamy 

przyspieszenia procesu wybielania. wywo³aæ bia³e plamy oraz czasowe podra¿nienie nowy termin oddalony o co najmniej 7 dni. Nale¿y równie¿ ustnej pacjenta. Nale¿y zwróciæ uwagê na problemy takie 
Produkt ten zawiera mieszankê specjalnych barwników, dotkniêtego obszaru (znikaj¹ce bezpowrotnie zazwyczaj sprawdziæ, czy zêby nie wykazuj¹ jakichkolwiek jak próchnica, pêkniêcia szkliwa, nieszczelnoœci 
(zmienia barwê podczas wybielania,  Whiteness HP Œrodki ostro¿noœci i przeciwwskazania w ci¹gu 2 godzin). Nale¿y unikaæ d³u¿szego kontaktu nieprawid³owoœci, które mog³yby siê przyczyniæ do w odbudowach, ods³oniêta zêbina i zapalenie dzi¹se³. 
Maxx: od intensywnego karminu po zieleñ; Whiteness ?Produkt przeznaczony jest do stosowania wy³¹cznie produktu z tkank¹ miêkk¹. podwy¿szonej wra¿liwoœci, i nale¿y je usun¹æ. Inne nieprawid³owoœci, które wed³ug lekarza s¹ wa¿ne, 
HP: od karminu po przeŸroczysty) dzia³aj¹cych jak przez lekarzy stomatologów w gabinetach stomatolo- ?W razie przypadkowego kontaktu preparatu ze skór¹ ?Zdarzaj¹ siê przypadki, w których nadwra¿liwoœæ powinny zostaæ sprawdzone i przed wybielaniem 
bariera poch³aniaj¹ca, które w momencie naœwietlania gicznych. lub tkank¹ miêkk¹ w ustach pacjenta nale¿y zobojêtniæ wystêpuje dopiero po zabiegu (po 1 lub 2 godzinach). wyleczone. Lekarz powinien zadbaæ o ochronê w³asn¹ 
wykorzystuj¹ energiê ciepln¹ do przyœpieszenia procesu ?Przed kuracj¹ wybielaj¹c¹ lekarz powinien oceniæ stan nadtlenek poprzez na³o¿enie na dotkniêty obszar kilku W przypadku, gdy wra¿liwoœæ jest du¿a, zaleca siê i pacjenta.Preparat wnikania nadtlenku w strukturê zêba, co w konsekwencji jamy ustnej pacjenta. Problemy takie jak pêkniêcia kropli roztworu neutralizuj¹cego, który nastêpnie nale¿y za¿ycie œrodka przeciwbólowego, na³o¿enie do szyny 
przyœpiesza wybielanie. Oprócz barwników preparat szkliwa, nieszczelnoœci w odbudowach, ods³oniêta sp³ukaæ. preparatu Desensibilize KF 0,2% i trzymanie go w jamie do wybielania zêbów zawiera równie¿ wype³niacz nieorganiczny dzia³aj¹cy jak zêbina oraz inne czynniki mog¹ce byæ przyczyn¹ ?Œrodek wybielaj¹cy sk³ada siê z nadtlenku (sk³adnik nr ustnej przez 10 minut. Aplikowanie preparatu 
bariera i poch³aniaj¹cy promieniowanie cieplne. Sprawia niepowodzenia powinny zostaæ rozwi¹zane przed 1) i zagêszczacza (sk³adnik nr 2), które przed u¿yciem odwra¿liwiaj¹cego powinno odbywaæ siê nie czêœciej ni¿ KROK PO KROKU zêby ¿ywe:w gabinecie on, ¿e promieniowanie cieplne jest wykorzystywane rozpoczêciem kuracji. Stosowanie preparatu jest powinny zostaæ zmieszane. Poniewa¿ sk³adnik nr 1 raz dziennie.
przez ¿el do przyspieszenia wybielania. Wype³niacz ten przeciwwskazane u pacjentów, u których nie mo¿na zawiera 45-50% nadtlenek wodoru, nale¿y obchodziæ siê ?Miejsca dotkniête niedorozwojem szkliwa mog¹ byæ po Aby sobie lepiej wyobraziæ sytuacjê, proszê spojrzeæ na stomatologicznym jednoczeœnie zapobiega docieraniu promieniowania rozwi¹zaæ wy¿ej wymienionych problemów. z nim szczególnie ostro¿nie. kuracji jaœniejsze od reszty zêba z powodu odmiennego rysunki, znajduj¹ce siê w za³¹czniku.
cieplnego bezpoœrednio do miazgi, a w konsekwencji ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu do wybielania zêbów ?Zawartoœæ buteleczek z nadtlenkiem mo¿e znajdowaæ (bardziej intensywnego) wybielania siê takich miejsc. 
przegrzewaniu jej i powstawaniu nadwra¿liwoœci. z zaburzeniami rozwoju szkliwa i zêbiny, powa¿n¹ siê pod ciœnieniem i/lub wyciekaæ z powodu W niektórych przypadkach plamy znikaj¹ z powodu Rys.1 Przed rozpoczêciem wybielania lekarz powinien 

fluoroz¹, intensywnymi przebarwieniami po tetracyklinie niew³aœciwego przechowywania. Przed otwarciem wysuszenia szkliwa, po zakoñczeniu wybielania. W ich ustaliæ kolor wyjœciowy zêbów pacjenta, zanotowaæ i/lub 
Rodzaje opakowañ oraz innymi nieprawid³owoœciami w budowie szkliwa opakowania nale¿y zabezpieczyæ rêce i oczy; nastêpnie usuwaniu mo¿e byæ równie¿ pomocne zastosowanie zrobiæ zdjêcie.Tylko do profesjonalnego u¿ytku Kit (zestaw dla 3 pacjentów): i zêbiny mog¹cymi zaszkodziæ ¿ywotnoœci zêbów. sprawdziæ, czy p³yn w opakowaniu nie wycieka. fluoru w zmienionych obszarach. Rys.2 Nale¿y zrobiæ izolacjê za pomoc¹ Top Dam 
1 buteleczka zawieraj¹ca 10g nadtlenku wodoru; ?Nie nale¿y znieczulaæ pacjenta podczas wybielania W przypadku stwierdzenia wyciekania p³ynu nale¿y (œwiat³outwardzalna ochrona dzi¹se³) pokrywaj¹c brzeg 
1 buteleczka zawieraj¹ca 5g zagêszczacza; preparatem. Nale¿y ca³y czas kontrolowaæ wra¿liwoœæ poprosiæ o wymianê materia³u. dzi¹s³a i brodawki warstw¹ o szerokoœci 3 do 5mm 
1 buteleczka zawieraj¹ca 2g roztworu zobojêtniaj¹cego pacjenta na ból podczas wybielania: w skrajnych ?Sk³adniki preparatu nale¿y mieszaæ w bezpiecznej Instrukcja u¿ycia i gruboœci najwy¿ej 1mm. Warstwa ta powinna pokrywaæ 
nadtlenek przypadkach nieprawid³owoœci w budowie zêbów odleg³oœci od pacjenta, nad zlewem lub w innym z¹b na oko³o 0,5-1mm. Do obserwacji czêœci dzi¹s³a 
1 strzykawka zawieraj¹ca 2g preparatu do ochrony tkanki nadtlenek mo¿e w wiêkszej iloœci dotrzeæ do miazgi bezpiecznym miejscu i bez ryzyka kontaktu innych osób Przygotowanie do wybielania: wykorzystuje siê lusterko kliniczne, patrz¹c od brzegu 

Przed zastosowaniem produktu nale¿y uwa¿nie miêkkiej top dam oraz 6 aplikatorów; i mo¿e dojœæ do jej dewitalizacji. z preparatem. 1. Nale¿y przygotowaæ pacjenta zgodnie z zaleceniami siecznego do szyjki zêba. Jeœli to konieczne, nale¿y 
przeczytaæ wszystkie informacje zawarte w niniejszej 1 szpatu³ka i 1 p³ytka do przygotowania ¿elu. ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u kobiet w ci¹¿y i kar- ?Po u¿yciu produktu nale¿y dok³adnie umyæ rêce (patrz wskazówki dla zêbów ¿ywych lub martwych: uzupe³niæ œwiat³outwardzalny koferdam w miejscach, 
instrukcji. Instrukcjê nale¿y zachowaæ do momentu mi¹cych piersi¹ oraz u pacjentów poni¿ej 15 roku ¿ycia. i narzêdzia maj¹ce kontakt z nadtlenkiem. Bardzo wa¿na krok po kroku); w których dzi¹s³o nie zosta³o pokryte. Bardzo wa¿ne jest 
ca³kowitego zu¿ycia produktu lub do jego ostatniego Mini Kit (zestaw dla 1 pacjenta): ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u osób po przebytych jest profilaktyka i bezpieczeñstwo podczas stosowania 2. Wyj¹æ œrodek wybielaj¹cy z opakowania, zachowuj¹c unikanie kontaktu dzi¹s³a z nadtlenkiem. Wykorzystanie 
zastosowania u pacjenta. 1 buteleczka zawieraj¹ca 4g nadtlenku wodoru; niedawno zabiegach chirurgicznych na dzi¹s³ach lub produktu. przy tym ostro¿noœæ; rozwieraka u³atwi aplikacjê koferdamu i nak³adanie ¿elu.
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Opis produktu1 buteleczka zawieraj¹ca 2g zagêszczacza;cierpi¹cych na zapalenie tkanki dzi¹s³owej oraz u osób ?Przy pomocy œwiat³outwardzalnego koferdamu 3.Pojemniczek z nadtlenkiem trzymaæ pionowo 
Whiteness HP (Maxx) jest preparatem wybielaj¹cym na 1 buteleczka zawieraj¹ca 2 g roztworu zobojêtniaj¹cego uczulonych na sk³adniki preparatu.(ochrony dzi¹s³a) Top Dam nale¿y odizolowaæ dzi¹s³o, i ostro¿nie otworzyæ;
bazie 30-35% nadtlenku wodoru do wybielania zêbów nadtlenek;?Nie nale¿y stosowaæ wraz z preparatem lasera o du¿ej u¿ywaj¹c równie¿ rozwieraka do policzków lub gumy do 4.Przygotowaæ naczynie i szpatu³kê do mieszania;
¿ywych i martwych. Przeznaczony jest wy³¹cznie do 1 strzykawka zawieraj¹ca 1g preparatu do ochrony tkanki mocy oraz innych rodzajów urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych koferdamu. W ka¿dym przypadku wa¿ne jest unikanie 5.Wstrz¹sn¹æ pojemniczkiem ze œrodkiem zagêszcza-
stosowania w gabinecie stomatologicznym, z jedno-miêkkiej top dam oraz 2 aplikatory;wysok¹ temperaturê na powierzchni zêba. Aby unikn¹æ kontaktu nadtlenku z tkankami miêkkimi jamy ustnej.j¹cym, aby zawartoœæ sta³a siê jednorodna. Jeœli 
czesnym zastosowaniem odpowiedniego preparatu 1 szpatu³ka i 1 p³ytka do przygotowania ¿elu.nieodwracalnego zniszczenia ¿ywotnoœci miazgi ?Pacjent powinien byæ poinformowany, aby w ci¹gu 24 zagêszczacz nie bêdzie mia³ jednorodnej konsystencji, 
izoluj¹cego do ochrony tkanki miêkkiej w ustach pacjenta. temperatura miazgi nie powinna przekraczaæ 42°C.godzin po wybielaniu nie spo¿ywa³ produktów kwaœnych mo¿e to spowodowaæ powstanie ¿elu o niskiej 
Czynnik pH preparatu zawiera siê w przedziale od 6.0 do G³ówne sk³adniki?Podczas zabiegu wybielania z u¿yciem preparatu i/lub silnie barwionych w celu zmniejszenia nadwra-p³ynnoœci (niewystarczaj¹cej p³ynnoœci).
7.0 (wartoœæ uwa¿ana za obojêtn¹), co pozwala Po zmieszaniu: 30-35% nadtlenek wodoru, substancja zarówno stomatolog jak i personel asystuj¹cy powinni ¿liwoœci i negatywnego wp³ywu na wybielanie.
wyeliminowaæ lub zminimalizowaæ wp³yw preparatu na zagêszczaj¹ca, mieszanka barwników, glikol, wype³niacz u¿ywaæ rêkawic i okularów ochronnych odpowiednich do Uwaga: Jeœli ¿el do wybielania jest przechowywany 
strukturê zêba. Jest to produkt o du¿ej sile wybielania, nieorganiczny i woda dejonizowana.rodzaju u¿ytego systemu. Równie¿ pacjentowi nale¿y Skutki ubocznew lodówce, nale¿y wyci¹gn¹æ go 30 minut przed 
który mo¿na stosowaæ zarówno wraz z przyœpieszaj¹cymi za³o¿yæ okulary ochronne oraz zastosowaæ inne œrodki ?Zazwyczaj zêby podczas i po wybielaniu staj¹ siê rozpoczêciem wybielania, aby temperatura ¿elu zrówna³a 
wybielanie zewnêtrznymi Ÿród³ami œwiat³a (systemy Wskazaniaochronne niezbêdne do tego, by zapobiec przypadko-wra¿liwe. Jeœli pacjent podczas wybielania odczuwa siê z temperatura pokojow¹. 
emituj¹ce niebieskie œwiat³o diodowe, lampy polimeryza-Preparat do wybielania zêbów ¿ywych i martwych wemu kontaktowi preparatu ze skór¹ i ubraniem.nadwra¿liwoœæ, nale¿y przerwaæ wybielanie i na³o¿yæ ¿el 
cyjne, niebieski laser, lampy plazmowe itd.) jak i bez wy³¹cznie w gabinecie stomatologicznym. Mo¿e byæ ?Whiteness HP (Maxx) jest œrodkiem wybielaj¹cym Desensibilize KF 2%. Je¿eli nadwra¿liwoœæ nie ustêpuje Wybielanie zêbów ¿ywych
wspomagaj¹cych urz¹dzeñ zewnêtrznych.stosowany razem ze Ÿród³ami œwiat³a niebieskiego w celu silnie utleniaj¹cym i w kontakcie z tkank¹ miêkk¹ mo¿e i nie jest mo¿liwe kontynuowanie zabiegu, nale¿y ustaliæ Lekarz wybielaj¹cy powinien starannie oceniæ stan jamy 

przyspieszenia procesu wybielania.wywo³aæ bia³e plamy oraz czasowe podra¿nienie nowy termin oddalony o co najmniej 7 dni. Nale¿y równie¿ ustnej pacjenta. Nale¿y zwróciæ uwagê na problemy takie 
Produkt ten zawiera mieszankê specjalnych barwników, dotkniêtego obszaru (znikaj¹ce bezpowrotnie zazwyczaj sprawdziæ, czy zêby nie wykazuj¹ jakichkolwiek jak próchnica, pêkniêcia szkliwa, nieszczelnoœci 
(zmienia barwê podczas wybielania,  Whiteness HP Œrodki ostro¿noœci i przeciwwskazaniaw ci¹gu 2 godzin). Nale¿y unikaæ d³u¿szego kontaktu nieprawid³owoœci, które mog³yby siê przyczyniæ do w odbudowach, ods³oniêta zêbina i zapalenie dzi¹se³. 
Maxx: od intensywnego karminu po zieleñ; Whiteness ?Produkt przeznaczony jest do stosowania wy³¹cznie produktu z tkank¹ miêkk¹.podwy¿szonej wra¿liwoœci, i nale¿y je usun¹æ.Inne nieprawid³owoœci, które wed³ug lekarza s¹ wa¿ne, 
HP: od karminu po przeŸroczysty) dzia³aj¹cych jak przez lekarzy stomatologów w gabinetach stomatolo-?W razie przypadkowego kontaktu preparatu ze skór¹ ?Zdarzaj¹ siê przypadki, w których nadwra¿liwoœæ powinny zostaæ sprawdzone i przed wybielaniem 
bariera poch³aniaj¹ca, które w momencie naœwietlania gicznych.lub tkank¹ miêkk¹ w ustach pacjenta nale¿y zobojêtniæ wystêpuje dopiero po zabiegu (po 1 lub 2 godzinach). wyleczone. Lekarz powinien zadbaæ o ochronê w³asn¹ 
wykorzystuj¹ energiê ciepln¹ do przyœpieszenia procesu ?Przed kuracj¹ wybielaj¹c¹ lekarz powinien oceniæ stan nadtlenek poprzez na³o¿enie na dotkniêty obszar kilku W przypadku, gdy wra¿liwoœæ jest du¿a, zaleca siê i pacjenta.

Preparat wnikania nadtlenku w strukturê zêba, co w konsekwencji jamy ustnej pacjenta. Problemy takie jak pêkniêcia kropli roztworu neutralizuj¹cego, który nastêpnie nale¿y za¿ycie œrodka przeciwbólowego, na³o¿enie do szyny 
przyœpiesza wybielanie. Oprócz barwników preparat szkliwa, nieszczelnoœci w odbudowach, ods³oniêta sp³ukaæ. preparatu Desensibilize KF 0,2% i trzymanie go w jamie 

do wybielania zêbów zawiera równie¿ wype³niacz nieorganiczny dzia³aj¹cy jak zêbina oraz inne czynniki mog¹ce byæ przyczyn¹ ?Œrodek wybielaj¹cy sk³ada siê z nadtlenku (sk³adnik nr ustnej przez 10 minut. Aplikowanie preparatu 
bariera i poch³aniaj¹cy promieniowanie cieplne. Sprawia niepowodzenia powinny zostaæ rozwi¹zane przed 1) i zagêszczacza (sk³adnik nr 2), które przed u¿yciem odwra¿liwiaj¹cego powinno odbywaæ siê nie czêœciej ni¿ KROK PO KROKU zêby ¿ywe:

w gabinecie on, ¿e promieniowanie cieplne jest wykorzystywane rozpoczêciem kuracji. Stosowanie preparatu jest powinny zostaæ zmieszane. Poniewa¿ sk³adnik nr 1 raz dziennie.
przez ¿el do przyspieszenia wybielania. Wype³niacz ten przeciwwskazane u pacjentów, u których nie mo¿na zawiera 45-50% nadtlenek wodoru, nale¿y obchodziæ siê ?Miejsca dotkniête niedorozwojem szkliwa mog¹ byæ po Aby sobie lepiej wyobraziæ sytuacjê, proszê spojrzeæ na 

stomatologicznymjednoczeœnie zapobiega docieraniu promieniowania rozwi¹zaæ wy¿ej wymienionych problemów.z nim szczególnie ostro¿nie.kuracji jaœniejsze od reszty zêba z powodu odmiennego rysunki, znajduj¹ce siê w za³¹czniku.
cieplnego bezpoœrednio do miazgi, a w konsekwencji ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu do wybielania zêbów ?Zawartoœæ buteleczek z nadtlenkiem mo¿e znajdowaæ (bardziej intensywnego) wybielania siê takich miejsc. 
przegrzewaniu jej i powstawaniu nadwra¿liwoœci.z zaburzeniami rozwoju szkliwa i zêbiny, powa¿n¹ siê pod ciœnieniem i/lub wyciekaæ z powodu W niektórych przypadkach plamy znikaj¹ z powodu Rys.1 Przed rozpoczêciem wybielania lekarz powinien 

fluoroz¹, intensywnymi przebarwieniami po tetracyklinie niew³aœciwego przechowywania. Przed otwarciem wysuszenia szkliwa, po zakoñczeniu wybielania. W ich ustaliæ kolor wyjœciowy zêbów pacjenta, zanotowaæ i/lub 
Rodzaje opakowañoraz innymi nieprawid³owoœciami w budowie szkliwa opakowania nale¿y zabezpieczyæ rêce i oczy; nastêpnie usuwaniu mo¿e byæ równie¿ pomocne zastosowanie zrobiæ zdjêcie.

Tylko do profesjonalnego u¿ytkuKit (zestaw dla 3 pacjentów):i zêbiny mog¹cymi zaszkodziæ ¿ywotnoœci zêbów.sprawdziæ, czy p³yn w opakowaniu nie wycieka. fluoru w zmienionych obszarach.Rys.2 Nale¿y zrobiæ izolacjê za pomoc¹ Top Dam 
1 buteleczka zawieraj¹ca 10g nadtlenku wodoru;?Nie nale¿y znieczulaæ pacjenta podczas wybielania W przypadku stwierdzenia wyciekania p³ynu nale¿y (œwiat³outwardzalna ochrona dzi¹se³) pokrywaj¹c brzeg 
1 buteleczka zawieraj¹ca 5g zagêszczacza;preparatem. Nale¿y ca³y czas kontrolowaæ wra¿liwoœæ poprosiæ o wymianê materia³u.dzi¹s³a i brodawki warstw¹ o szerokoœci 3 do 5mm 
1 buteleczka zawieraj¹ca 2g roztworu zobojêtniaj¹cego pacjenta na ból podczas wybielania: w skrajnych ?Sk³adniki preparatu nale¿y mieszaæ w bezpiecznej Instrukcja u¿yciai gruboœci najwy¿ej 1mm. Warstwa ta powinna pokrywaæ 
nadtlenekprzypadkach nieprawid³owoœci w budowie zêbów odleg³oœci od pacjenta, nad zlewem lub w innym z¹b na oko³o 0,5-1mm. Do obserwacji czêœci dzi¹s³a 
1 strzykawka zawieraj¹ca 2g preparatu do ochrony tkanki nadtlenek mo¿e w wiêkszej iloœci dotrzeæ do miazgi bezpiecznym miejscu i bez ryzyka kontaktu innych osób Przygotowanie do wybielania:wykorzystuje siê lusterko kliniczne, patrz¹c od brzegu 

Przed zastosowaniem produktu nale¿y uwa¿nie miêkkiej top dam oraz 6 aplikatorów;i mo¿e dojœæ do jej dewitalizacji. z preparatem.1.Nale¿y przygotowaæ pacjenta zgodnie z zaleceniami siecznego do szyjki zêba. Jeœli to konieczne, nale¿y 
przeczytaæ wszystkie informacje zawarte w niniejszej 1 szpatu³ka i 1 p³ytka do przygotowania ¿elu.?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u kobiet w ci¹¿y i kar-?Po u¿yciu produktu nale¿y dok³adnie umyæ rêce (patrz wskazówki dla zêbów ¿ywych lub martwych: uzupe³niæ œwiat³outwardzalny koferdam w miejscach, 
instrukcji. Instrukcjê nale¿y zachowaæ do momentu mi¹cych piersi¹ oraz u pacjentów poni¿ej 15 roku ¿ycia.i narzêdzia maj¹ce kontakt z nadtlenkiem. Bardzo wa¿na krok po kroku);w których dzi¹s³o nie zosta³o pokryte. Bardzo wa¿ne jest 
ca³kowitego zu¿ycia produktu lub do jego ostatniego Mini Kit (zestaw dla 1 pacjenta):?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u osób po przebytych jest profilaktyka i bezpieczeñstwo podczas stosowania 2.Wyj¹æ œrodek wybielaj¹cy z opakowania, zachowuj¹c unikanie kontaktu dzi¹s³a z nadtlenkiem. Wykorzystanie 
zastosowania u pacjenta.1 buteleczka zawieraj¹ca 4g nadtlenku wodoru;niedawno zabiegach chirurgicznych na dzi¹s³ach lub produktu.przy tym ostro¿noœæ;rozwieraka u³atwi aplikacjê koferdamu i nak³adanie ¿elu.
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Rys.3 Top Dam utwardzaæ œwiat³em w taki sposób, aby Rys.8 Na³o¿yæ na 10 minut Desensibilize KF2% 3 krople sk³adnika 1 (nadtlenku) i 1 kropla sk³adnika 2 Informacje dodatkowe po zmianie barwy preparat ma wysok¹ zawartoœæ Mo¿e prowadziæ do podra¿nieñ 
ka¿da grupa 3 zêbów by³a naœwietlana 20 do 30 sekund. a nastêpnie wypolerowaæ zêby past¹ Diamond Excel przy (zagêszczacza). Zazwyczaj wystarcza 6 kropli nadtlenku i nadtlenku. skóry i oczu (od stê¿enia 5% 
W ten sposób utworzona ochrona dzi¹s³a jest trwa³a pomocy tarcz poleruj¹cych Diamond lub Diamond Flex. 2 krople zagêszczacza na jedn¹ aplikacjê. Przed u¿yciem ?Preparat nale¿y przechowywaæ w pozycji pionowej, aby wody utlenionej i 16% nadtlenku 
i nierozpuszczalna, dziêki czemu chroni przed nale¿y dobrze wstrz¹sn¹æ opakowanie z zagêszcza- Ogólne: zapobiec wyciekowi spowodowanemu wzrostem karbamidu)!
agresywnymi œrodkami i ewentualnymi podra¿nieniami. Uwagi: czem. ?Zdecydowan¹ wiêkszoœæ przebarwieñ zêbów mo¿na ciœnienia wewn¹trz pojemnika.
Rys.4 W zestawie znajduje siê bloczek do mieszania. 1. Nale¿y obserwowaæ pacjenta podczas ca³ego procesu Rys.4 Zaaplikowaæ preparat Whiteness HP (Maxx) od usun¹æ podczas jednego wybielania. S¹ jednak ?W wyniku niedok³adnego przygotowywania ¿elu mog¹ 
Nadtlenek (sk³adnik 1) miesza siê z zagêszczaczem wybielania zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na strony jêzykowej zêba i do wewn¹trz komory przy pomocy przypadki, w zale¿noœci od pochodzenia i wieku, gdzie pojawiæ siê odchylenia w stê¿eniu nadtlenku. Aby je Wyprodukowane przez:
(sk³adnik 2) w proporcjach 3 krople nadtlenku i 1 kropla wra¿liwoœæ zêbów i ewentualne podra¿nienia pêdzelka. Wystarczy warstwa gruboœci ok. 1mm. potrzebne jest wiêcej ni¿ jedno wybielanie. zminimalizowaæ nale¿y zwracaæ uwagê na to, by krople DENTSCARE LTDA
zagêszczacza. Mieszanka 3 kropli nadtlenku i 1 kropli spowodowane nadtlenkiem. Jeœli takowe wyst¹pi¹, Rys.5 Jeœli w celu przyspieszenia procesu wybielania ?Jeœli efekt wybielenia nie odpowiada oczekiwaniom nie zawiera³y pêcherzyków powietrza i mia³y jednorodny Av. Edgar Nelson Meister, 474
zagêszczacza wystarczy na pokrycie jednego zêba. Do nale¿y przerwaæ wybielanie i sprawdziæ przyczynê bêdzie u¿ywana lampa, nale¿y rozpocz¹æ naœwietlanie a pacjent nie odczuwa nadwra¿liwoœci lub nie ma innych wygl¹d. Bairro: Distrito Industrial
pokrycia zêbów mieszcz¹cych siê w strefie uœmiechu (10 (patrz komentarz w rozdziale œrodki ostro¿noœci i skutki zaraz po na³o¿eniu ¿elu. Ka¿de urz¹dzenie posiada przeciwwskazañ, mo¿na powtórzyæ kuracjê jeszcze na 89219-501 – Joinville – S.C.
zêbów) zazwyczaj wystarcza 21 kropli nadtlenku i 7 kropli uboczne). odrêbne wskazówki dotycz¹ce czasu naœwietlania. dwóch kolejnych wizytach. Jeœli konieczna jest wiêcej ni¿ Dotycz¹ce urz¹dzeñ zewnêtrznych: Telefon: (047) 34273377
zagêszczacza. Przed u¿yciem nale¿y dobrze wstrz¹sn¹æ 2. Jeœli osi¹gniêty efekt wybielania nie odpowiada Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta. Przy u¿yciu jedna kuracja, pomiêdzy poszczególnymi wizytami ?Jeœli lekarz uzna za celowe u¿ycie lampy 
pojemniczek z zagêszczaczem. oczekiwaniom, a pacjent nie odczuwa nadwra¿liwoœci lampy polimeryzacyjnej zalecane jest naœwietlanie 40 nale¿y zrobiæ co najmniej 7-dniow¹ przerwê. polimeryzacyjnej, aby przyspieszyæ wybielanie zêbów, Zezwolenie na wykonanie MS P5X44XY0XX28
Rys.5 Przy pomocy pêdzelka lub szpatu³ki na³o¿yæ lub nie ma innych przeciwwskazañ, mo¿na jeszcze sekund od strony przedsionkowej i 40 sekund od strony ?Jeœli pacjent odczuwa nadwra¿liwoœæ, która jest zbyt zalecane jest urz¹dzenie o minimalnej mocy 600 mWatt. CNPJ: 05.106.945/0001-06
preparat wybielaj¹cy na ca³¹ powierzchniê przed- dwukrotnie powtórzyæ wybielanie. Powinno siê podniebiennej lub jêzykowej. Odczekaæ 5 minut i jeszcze dokuczliwa, mo¿na skróciæ czas trwania wybielania Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby urz¹dzenie PRZEMYS£ BRAZYLIJSKI
sionkow¹ wybielanych zêbów, ³¹cznie z powierzchni¹ zachowaæ przerwê co najmniej 7 dni miêdzy jednym raz naœwietlaæ. Pozostawiæ ¿el tak d³ugo, aby ³¹czny czas i roz³o¿yæ je na trzy wizyty. W takim przypadku zaleca siê nie przegrzewa³o zêbów.
miêdzyzêbow¹, a nawet czêœci¹ zgryzow¹ i brzegiem a drugim wybielaniem. jego aplikacji wyniós³ 15 minut (licz¹c od pocz¹tku sprawdzenie, czy nie wyst¹pi³y ¿adne zmiany ?Ka¿de urz¹dzenie powinno posiadaæ instrukcjê Wpis  do  ANVISA  Nr. 80172310017
siecznym. Warstwa ¿elu powinna mieæ 0,5-1mm nak³adania). w strukturze zêba, które mog³yby tê nadwra¿liwoœæ i wskazówki dotycz¹ce œrodków ostro¿noœci. Nale¿y 
gruboœci. Jeœli lekarz chcia³by u¿yæ urz¹dzenia Wybielanie zêbów martwych Rys.6 ¯el usun¹æ przy pomocy ssaka (z koñcówk¹ wywo³aæ (ma³e mikropêknêcia, ods³oniêta zêbina, itd..). zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia i wzi¹æ pod Odpowiedzialnoœæ techniczna: Friedrich Georg 
przyspieszaj¹cego proces wybielania, powinien Przed rozpoczêciem wybielania nale¿y wykonaæ zdjêcie endodontyczn¹) przed kolejnym na³o¿eniem. Na jednej Jeœli zniesienie nadwra¿liwoœci stanowi problem uwagê informacje zawarte w instrukcji stosowania œrodka Mittelstadt
rozpocz¹æ utwardzanie œwiat³em zaraz po na³o¿eniu ¿elu. Rtg wybielanych zêbów, aby sprawdziæ stan wype³nienia wizycie mo¿na wykonaæ do trzech aplikacji ¿elu. Po a kolejna kuracja w gabinecie z jakiegokolwiek powodu wybielaj¹cego Whiteness HP (Maxx). Nale¿y CRQ: 13100147-S.C.
Dla ka¿dego urz¹dzenia przewidziane s¹ odrêbne kana³u. Proces wybielania mo¿na przeprowadziæ tylko zakoñczeniu wybielania przep³ukaæ z¹b i osuszyæ. Nale¿y nie jest mo¿liwa lub zalecana, mo¿na kontynuowaæ postêpowaæ wed³ug wskazówek tak, aby proces 
wskazówki dotycz¹ce czasu naœwietlania. Nale¿y pod warunkiem prawid³owo przeprowadzonego leczenia tymczasowo wype³niæ komorê zêba i obserwowaæ efekt wybielanie w domu (stosuj¹c na przyk³ad Whiteness wybielania by³ mo¿liwie bezpieczny. FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
przestrzegaæ wskazówek producenta. Przy u¿yciu endodontycznego. wybielania przez co najmniej tydzieñ. W razie potrzeby Perfect 10% na bazie nadtlenku karbamidu). Konsultant:
urz¹dzenia œwiat³ouwardzalnego zaleca siê, dzia³anie mo¿na powtarzaæ kuracjê do 4 razy. ?Tak jak przy innych metodach wybielania zaleca siê Przechowywanie + 55 (47) 34416100
œwiat³em 20 sekund kolejno na ka¿dy z¹b (zazwyczaj KROK PO KROKU zêby martwe: przed wybielaniem okreœlenie koloru zêbów i poinformo- P³ytkê do mieszania ¿elu nale¿y wyp³ukaæ obficie wod¹, www.fgm.ind.br
w kolejnoœci od przedtrzonowca do przedtrzonowca). Uwaga: Zêby martwe wype³nione tymczasowo nara¿one wanie pacjenta o mo¿liwym do osi¹gniêcia w jego osuszyæ papierowym rêcznikiem i w³o¿yæ do pude³ka. Nie fgm@fgm.ind.br
Nale¿y zachowaæ odstêp 5 do 10 mm od powierzchni Aby sobie lepiej wyobraziæ sytuacjê, proszê spojrzeæ na s¹ na z³amanie z powodu ubytku w strukturze zêba. przypadku efekcie wybielania. nale¿y wykorzystywaæ gor¹cej temperatury lub autoklawu 
¿elu. Po ka¿dym na³o¿eniu nale¿y naœwietlaæ ¿el rysunki znajduj¹ce siê w za³¹czniku. Nale¿y zwróciæ pacjentowi uwagê na zachowanie ?(przy szarych przebarwieniach i zmianie koloru zêbów do sterylizacji p³ytki lub szpatu³ki. Nie wytrzymuj¹                        Cinterqual 
dwukrotnie. szczególnej ostro¿noœci, aby nie dosz³o od z³amania spowodowanych tetracyklin¹ efekt wybielania jest wysokich temperatur. Pojemnik powinien byæ dobrze 
Rys.6 Pozostawiæ ¿el na powierzchni zêba 15 minut Rys.1 Przed rozpoczêciem wybielania lekarz powinien os³abionego zêba. ograniczony). Nale¿y równie¿ poinformowaæ pacjenta zamkniêty. Nale¿y unikaæ pozosta³oœci na zewnêtrznych Av. Ressano Garcia,41 - 1o F
licz¹c od rozpoczêcia aplikacji. Za pomoc¹ pêdzelka lub ustaliæ kolor wyjœciowy zêbów pacjenta, zanotowaæ i/lub o mo¿liwej nadwra¿liwoœci i koniecznoœci wymiany krawêdziach. Produkt powinien byæ przechowywany 1070234 Lisboa Portugal
mikroszczoteczki kilkakrotnie okrê¿nymi ruchami zrobiæ zdjêcie. Rys.7 Opcjonalnie po usuniêciu Whiteness HP (Maxx) wype³nieñ. S¹ przypadki, w których osi¹gniêcie w oryginalnym opakowaniu, w bezpiecznym miejscu, Telefon: +351 21 3867321
„zamieszaæ” ¿el, aby wyeliminowaæ ewentualne Rys.2 Nale¿y otworzyæ wejœcie do komory usuwaj¹c mo¿na zastosowaæ preparat wybielaj¹cy Whitenes Super oczekiwanego poziomu wybielenia nie jest mo¿liwe w pozycji pionowej i poza zasiêgiem osób niepowo³anych. 
pêcherzyki tlenu i zagwarantowaæ lepszy kontakt ¿elu dotychczasowe wype³nienie, zêbinê dotkniêt¹ próchnic¹ Endo (37% nadtlenek karbamidu do u¿ytku z powodu szczególnych w³aœciwoœci zêbów (w³aœciwoœci Aby produkt zachowa³ swoje w³aœciwoœci, powinien byæ Materia³ przeznaczony jest do u¿ytku stomatologicznego 
z zêbem. Po up³ywie zalecanego czasu przy pomocy itd. Po wyczyszczeniu komory nale¿y pog³êbiæ wejœcie do wewnêtrznego) kontynuuj¹c w ten sposób wybielanie szkliwa, typ pigmentacji, itd.). przechowywany w temperaturze pomiêdzy 5 a 20 °C. i mo¿e byæ stosowany tylko zgodnie z instrukcj¹. 
ssaka zebraæ ¿el z zêbów pacjenta, wyczyœciæ je kana³u, usuwaj¹c oko³o 3mm wype³nienia, w celu zêba pomiêdzy kuracjami za pomoc¹ Whiteness HP Nie zamra¿aæ i chroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody 
i przygotowaæ do ponownej aplikacji ¿elu. Jeœli to przygotowania jego zamkniêcia (zamkniêcie uniemo¿liwi (Maxx) (nale¿y przeczytaæ odrêbn¹ instrukcjê stosowania Dotycz¹ce ¿elu: promieni s³onecznych. spowodowane innym zastosowaniem lub z³ym 
konieczne nale¿y powtórzyæ kroki 4-6 jeszcze 2 razy wnikniêcie preparatu wybielaj¹cego w obszar cementu preparatu wybielaj¹cego Whiteness Super Endo). ?Preparat zaraz po zmieszaniu ma ciemnoczerwon¹ u¿ytkowaniem. Ponadto u¿ytkownik zobowi¹zany jest 
(najwy¿ej) na tej samej wizycie, uwzglêdniaj¹c postêp i przyzêbia. Zaleca siê zamkniêcie przy pomocy cementu Rys.8 Po zakoñczeniu wybielania lekarz powinien barwê, która zmienia siê po jakimœ czasie na zielon¹. Ostrze¿enie przed u¿yciem i na swoj¹ odpowiedzialnoœæ wykazaæ, ¿e 
w rezultatach wybielania i wra¿liwoœæ pacjenta. glasjonomerowego o gruboœci min 2 mm, aby ostatecznie wype³niæ wybielone zêby. Zaleca siê Zmiana koloru trwa zazwyczaj 6 do 10 minut przy u¿yciu Produkt nie powinien byæ stosowany po up³ywie daty materia³ odpowiada oczekiwanemu zastosowaniu, 
Rys.7 Po zakoñczeniu zabiegu nale¿y usun¹æ ¿el zagwarantowaæ lepsze uszczelnienie). odczekanie 7 dni przed za³o¿eniem ostatecznego urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie œwietlne i cieplne, wa¿noœci. Nale¿y stosowaæ siê do przepisów w szczególnoœci jeœli to zastosowanie nie jest podane 
i przep³ukaæ zêby. Œwiat³outwardzalny koferdam usun¹æ Rys.3 Odizolowaæ zêby za pomoc¹ Top Dam i wymieszaæ wype³nienia (jest to czas potrzebny na stabilizacjê koloru a do 15 minut z ich pominiêciem. Zmiana koloru ¿elu nie swojego kraju dotycz¹cych sk³adowania odpadów. w instrukcji. Opisy danych nie stanowi¹ gwarancji i nie s¹ 
za pomoc¹ zg³êbnika periodontyczny. preparat do wybielania Whiteness HP (Maxx) w proporcji zêba i wyeliminowanie pozosta³oœci tlenu). wskazuje na zakoñczenie aktywnoœci nadtlenku. Tak¿e Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci. w ¿aden sposób wi¹¿¹ce.
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Rys.3 Top Dam utwardzaæ œwiat³em w taki sposób, aby Rys.8 Na³o¿yæ na 10 minut Desensibilize KF2% 3 krople sk³adnika 1 (nadtlenku) i 1 kropla sk³adnika 2 Informacje dodatkowepo zmianie barwy preparat ma wysok¹ zawartoœæ Mo¿e prowadziæ do podra¿nieñ 
ka¿da grupa 3 zêbów by³a naœwietlana 20 do 30 sekund. a nastêpnie wypolerowaæ zêby past¹ Diamond Excel przy (zagêszczacza). Zazwyczaj wystarcza 6 kropli nadtlenku i nadtlenku.skóry i oczu (od stê¿enia 5% 
W ten sposób utworzona ochrona dzi¹s³a jest trwa³a pomocy tarcz poleruj¹cych Diamond lub Diamond Flex.2 krople zagêszczacza na jedn¹ aplikacjê. Przed u¿yciem ?Preparat nale¿y przechowywaæ w pozycji pionowej, aby wody utlenionej i 16% nadtlenku 
i nierozpuszczalna, dziêki czemu chroni przed nale¿y dobrze wstrz¹sn¹æ opakowanie z zagêszcza-Ogólne:zapobiec wyciekowi spowodowanemu wzrostem karbamidu)!
agresywnymi œrodkami i ewentualnymi podra¿nieniami.Uwagi:czem.?Zdecydowan¹ wiêkszoœæ przebarwieñ zêbów mo¿na ciœnienia wewn¹trz pojemnika.
Rys.4 W zestawie znajduje siê bloczek do mieszania. 1.Nale¿y obserwowaæ pacjenta podczas ca³ego procesu Rys.4 Zaaplikowaæ preparat Whiteness HP (Maxx) od usun¹æ podczas jednego wybielania. S¹ jednak ?W wyniku niedok³adnego przygotowywania ¿elu mog¹ 
Nadtlenek (sk³adnik 1) miesza siê z zagêszczaczem wybielania zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na strony jêzykowej zêba i do wewn¹trz komory przy pomocy przypadki, w zale¿noœci od pochodzenia i wieku, gdzie pojawiæ siê odchylenia w stê¿eniu nadtlenku. Aby je Wyprodukowane przez:
(sk³adnik 2) w proporcjach 3 krople nadtlenku i 1 kropla wra¿liwoœæ zêbów i ewentualne podra¿nienia pêdzelka. Wystarczy warstwa gruboœci ok. 1mm.potrzebne jest wiêcej ni¿ jedno wybielanie.zminimalizowaæ nale¿y zwracaæ uwagê na to, by krople DENTSCARE LTDA
zagêszczacza. Mieszanka 3 kropli nadtlenku i 1 kropli spowodowane nadtlenkiem. Jeœli takowe wyst¹pi¹, Rys.5 Jeœli w celu przyspieszenia procesu wybielania ?Jeœli efekt wybielenia nie odpowiada oczekiwaniom nie zawiera³y pêcherzyków powietrza i mia³y jednorodny Av. Edgar Nelson Meister, 474
zagêszczacza wystarczy na pokrycie jednego zêba. Do nale¿y przerwaæ wybielanie i sprawdziæ przyczynê bêdzie u¿ywana lampa, nale¿y rozpocz¹æ naœwietlanie a pacjent nie odczuwa nadwra¿liwoœci lub nie ma innych wygl¹d.Bairro: Distrito Industrial
pokrycia zêbów mieszcz¹cych siê w strefie uœmiechu (10 (patrz komentarz w rozdziale œrodki ostro¿noœci i skutki zaraz po na³o¿eniu ¿elu. Ka¿de urz¹dzenie posiada przeciwwskazañ, mo¿na powtórzyæ kuracjê jeszcze na 89219-501 – Joinville – S.C.
zêbów) zazwyczaj wystarcza 21 kropli nadtlenku i 7 kropli uboczne).odrêbne wskazówki dotycz¹ce czasu naœwietlania. dwóch kolejnych wizytach. Jeœli konieczna jest wiêcej ni¿ Dotycz¹ce urz¹dzeñ zewnêtrznych:Telefon: (047) 34273377
zagêszczacza. Przed u¿yciem nale¿y dobrze wstrz¹sn¹æ 2.Jeœli osi¹gniêty efekt wybielania nie odpowiada Nale¿y przestrzegaæ zaleceñ producenta. Przy u¿yciu jedna kuracja, pomiêdzy poszczególnymi wizytami ?Jeœli lekarz uzna za celowe u¿ycie lampy 
pojemniczek z zagêszczaczem. oczekiwaniom, a pacjent nie odczuwa nadwra¿liwoœci lampy polimeryzacyjnej zalecane jest naœwietlanie 40 nale¿y zrobiæ co najmniej 7-dniow¹ przerwê.polimeryzacyjnej, aby przyspieszyæ wybielanie zêbów, Zezwolenie na wykonanie MS P5X44XY0XX28
Rys.5 Przy pomocy pêdzelka lub szpatu³ki na³o¿yæ lub nie ma innych przeciwwskazañ, mo¿na jeszcze sekund od strony przedsionkowej i 40 sekund od strony ?Jeœli pacjent odczuwa nadwra¿liwoœæ, która jest zbyt zalecane jest urz¹dzenie o minimalnej mocy 600 mWatt. CNPJ: 05.106.945/0001-06
preparat wybielaj¹cy na ca³¹ powierzchniê przed-dwukrotnie powtórzyæ wybielanie. Powinno siê podniebiennej lub jêzykowej. Odczekaæ 5 minut i jeszcze dokuczliwa, mo¿na skróciæ czas trwania wybielania Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, aby urz¹dzenie PRZEMYS£ BRAZYLIJSKI
sionkow¹ wybielanych zêbów, ³¹cznie z powierzchni¹ zachowaæ przerwê co najmniej 7 dni miêdzy jednym raz naœwietlaæ. Pozostawiæ ¿el tak d³ugo, aby ³¹czny czas i roz³o¿yæ je na trzy wizyty. W takim przypadku zaleca siê nie przegrzewa³o zêbów.
miêdzyzêbow¹, a nawet czêœci¹ zgryzow¹ i brzegiem a drugim wybielaniem.jego aplikacji wyniós³ 15 minut (licz¹c od pocz¹tku sprawdzenie, czy nie wyst¹pi³y ¿adne zmiany ?Ka¿de urz¹dzenie powinno posiadaæ instrukcjê Wpis  do  ANVISA  Nr. 80172310017
siecznym. Warstwa ¿elu powinna mieæ 0,5-1mm nak³adania).w strukturze zêba, które mog³yby tê nadwra¿liwoœæ i wskazówki dotycz¹ce œrodków ostro¿noœci. Nale¿y 
gruboœci. Jeœli lekarz chcia³by u¿yæ urz¹dzenia Wybielanie zêbów martwychRys.6 ¯el usun¹æ przy pomocy ssaka (z koñcówk¹ wywo³aæ (ma³e mikropêknêcia, ods³oniêta zêbina, itd..). zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi urz¹dzenia i wzi¹æ pod Odpowiedzialnoœæ techniczna: Friedrich Georg 
przyspieszaj¹cego proces wybielania, powinien Przed rozpoczêciem wybielania nale¿y wykonaæ zdjêcie endodontyczn¹) przed kolejnym na³o¿eniem. Na jednej Jeœli zniesienie nadwra¿liwoœci stanowi problem uwagê informacje zawarte w instrukcji stosowania œrodka Mittelstadt
rozpocz¹æ utwardzanie œwiat³em zaraz po na³o¿eniu ¿elu. Rtg wybielanych zêbów, aby sprawdziæ stan wype³nienia wizycie mo¿na wykonaæ do trzech aplikacji ¿elu. Po a kolejna kuracja w gabinecie z jakiegokolwiek powodu wybielaj¹cego Whiteness HP (Maxx). Nale¿y CRQ: 13100147-S.C.
Dla ka¿dego urz¹dzenia przewidziane s¹ odrêbne kana³u. Proces wybielania mo¿na przeprowadziæ tylko zakoñczeniu wybielania przep³ukaæ z¹b i osuszyæ. Nale¿y nie jest mo¿liwa lub zalecana, mo¿na kontynuowaæ postêpowaæ wed³ug wskazówek tak, aby proces 
wskazówki dotycz¹ce czasu naœwietlania. Nale¿y pod warunkiem prawid³owo przeprowadzonego leczenia tymczasowo wype³niæ komorê zêba i obserwowaæ efekt wybielanie w domu (stosuj¹c na przyk³ad Whiteness wybielania by³ mo¿liwie bezpieczny.FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
przestrzegaæ wskazówek producenta. Przy u¿yciu endodontycznego.wybielania przez co najmniej tydzieñ. W razie potrzeby Perfect 10% na bazie nadtlenku karbamidu).Konsultant:
urz¹dzenia œwiat³ouwardzalnego zaleca siê, dzia³anie mo¿na powtarzaæ kuracjê do 4 razy.?Tak jak przy innych metodach wybielania zaleca siê Przechowywanie+ 55 (47) 34416100
œwiat³em 20 sekund kolejno na ka¿dy z¹b (zazwyczaj KROK PO KROKU zêby martwe:przed wybielaniem okreœlenie koloru zêbów i poinformo-P³ytkê do mieszania ¿elu nale¿y wyp³ukaæ obficie wod¹, www.fgm.ind.br
w kolejnoœci od przedtrzonowca do przedtrzonowca). Uwaga: Zêby martwe wype³nione tymczasowo nara¿one wanie pacjenta o mo¿liwym do osi¹gniêcia w jego osuszyæ papierowym rêcznikiem i w³o¿yæ do pude³ka. Nie fgm@fgm.ind.br
Nale¿y zachowaæ odstêp 5 do 10 mm od powierzchni Aby sobie lepiej wyobraziæ sytuacjê, proszê spojrzeæ na s¹ na z³amanie z powodu ubytku w strukturze zêba. przypadku efekcie wybielania.nale¿y wykorzystywaæ gor¹cej temperatury lub autoklawu 
¿elu. Po ka¿dym na³o¿eniu nale¿y naœwietlaæ ¿el rysunki znajduj¹ce siê w za³¹czniku.Nale¿y zwróciæ pacjentowi uwagê na zachowanie ?(przy szarych przebarwieniach i zmianie koloru zêbów do sterylizacji p³ytki lub szpatu³ki. Nie wytrzymuj¹                        Cinterqual 
dwukrotnie.szczególnej ostro¿noœci, aby nie dosz³o od z³amania spowodowanych tetracyklin¹ efekt wybielania jest wysokich temperatur. Pojemnik powinien byæ dobrze 
Rys.6 Pozostawiæ ¿el na powierzchni zêba 15 minut Rys.1 Przed rozpoczêciem wybielania lekarz powinien os³abionego zêba.ograniczony). Nale¿y równie¿ poinformowaæ pacjenta zamkniêty. Nale¿y unikaæ pozosta³oœci na zewnêtrznych Av. Ressano Garcia,41 - 1o F
licz¹c od rozpoczêcia aplikacji. Za pomoc¹ pêdzelka lub ustaliæ kolor wyjœciowy zêbów pacjenta, zanotowaæ i/lub o mo¿liwej nadwra¿liwoœci i koniecznoœci wymiany krawêdziach. Produkt powinien byæ przechowywany 1070234 Lisboa Portugal
mikroszczoteczki kilkakrotnie okrê¿nymi ruchami zrobiæ zdjêcie.Rys.7 Opcjonalnie po usuniêciu Whiteness HP (Maxx) wype³nieñ. S¹ przypadki, w których osi¹gniêcie w oryginalnym opakowaniu, w bezpiecznym miejscu, Telefon: +351 21 3867321
„zamieszaæ” ¿el, aby wyeliminowaæ ewentualne Rys.2 Nale¿y otworzyæ wejœcie do komory usuwaj¹c mo¿na zastosowaæ preparat wybielaj¹cy Whitenes Super oczekiwanego poziomu wybielenia nie jest mo¿liwe w pozycji pionowej i poza zasiêgiem osób niepowo³anych. 
pêcherzyki tlenu i zagwarantowaæ lepszy kontakt ¿elu dotychczasowe wype³nienie, zêbinê dotkniêt¹ próchnic¹ Endo (37% nadtlenek karbamidu do u¿ytku z powodu szczególnych w³aœciwoœci zêbów (w³aœciwoœci Aby produkt zachowa³ swoje w³aœciwoœci, powinien byæ Materia³ przeznaczony jest do u¿ytku stomatologicznego 
z zêbem. Po up³ywie zalecanego czasu przy pomocy itd. Po wyczyszczeniu komory nale¿y pog³êbiæ wejœcie do wewnêtrznego) kontynuuj¹c w ten sposób wybielanie szkliwa, typ pigmentacji, itd.).przechowywany w temperaturze pomiêdzy 5 a 20 °C. i mo¿e byæ stosowany tylko zgodnie z instrukcj¹. 
ssaka zebraæ ¿el z zêbów pacjenta, wyczyœciæ je kana³u, usuwaj¹c oko³o 3mm wype³nienia, w celu zêba pomiêdzy kuracjami za pomoc¹ Whiteness HP Nie zamra¿aæ i chroniæ przed bezpoœrednim dzia³aniem Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody 
i przygotowaæ do ponownej aplikacji ¿elu. Jeœli to przygotowania jego zamkniêcia (zamkniêcie uniemo¿liwi (Maxx) (nale¿y przeczytaæ odrêbn¹ instrukcjê stosowania Dotycz¹ce ¿elu:promieni s³onecznych.spowodowane innym zastosowaniem lub z³ym 
konieczne nale¿y powtórzyæ kroki 4-6 jeszcze 2 razy wnikniêcie preparatu wybielaj¹cego w obszar cementu preparatu wybielaj¹cego Whiteness Super Endo).?Preparat zaraz po zmieszaniu ma ciemnoczerwon¹ u¿ytkowaniem. Ponadto u¿ytkownik zobowi¹zany jest 
(najwy¿ej) na tej samej wizycie, uwzglêdniaj¹c postêp i przyzêbia. Zaleca siê zamkniêcie przy pomocy cementu Rys.8 Po zakoñczeniu wybielania lekarz powinien barwê, która zmienia siê po jakimœ czasie na zielon¹. Ostrze¿enieprzed u¿yciem i na swoj¹ odpowiedzialnoœæ wykazaæ, ¿e 
w rezultatach wybielania i wra¿liwoœæ pacjenta.glasjonomerowego o gruboœci min 2 mm, aby ostatecznie wype³niæ wybielone zêby. Zaleca siê Zmiana koloru trwa zazwyczaj 6 do 10 minut przy u¿yciu Produkt nie powinien byæ stosowany po up³ywie daty materia³ odpowiada oczekiwanemu zastosowaniu, 
Rys.7 Po zakoñczeniu zabiegu nale¿y usun¹æ ¿el zagwarantowaæ lepsze uszczelnienie).odczekanie 7 dni przed za³o¿eniem ostatecznego urz¹dzeñ emituj¹cych promieniowanie œwietlne i cieplne, wa¿noœci. Nale¿y stosowaæ siê do przepisów w szczególnoœci jeœli to zastosowanie nie jest podane 
i przep³ukaæ zêby. Œwiat³outwardzalny koferdam usun¹æ Rys.3 Odizolowaæ zêby za pomoc¹ Top Dam i wymieszaæ wype³nienia (jest to czas potrzebny na stabilizacjê koloru a do 15 minut z ich pominiêciem. Zmiana koloru ¿elu nie swojego kraju dotycz¹cych sk³adowania odpadów. w instrukcji. Opisy danych nie stanowi¹ gwarancji i nie s¹ 
za pomoc¹ zg³êbnika periodontyczny.preparat do wybielania Whiteness HP (Maxx) w proporcji zêba i wyeliminowanie pozosta³oœci tlenu).wskazuje na zakoñczenie aktywnoœci nadtlenku. Tak¿e Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym dla dzieci.w ¿aden sposób wi¹¿¹ce.
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