
Opis produktu papierosów lub piciem kawy albo te¿ w rozjaœnia zêby, które sta³y siê ciemniejsze 
Formu³a ¿elu wybielaj¹cego do zêbów oparta przypadku, gdy wra¿liwoœæ zêbów przejawia siê z powodu wieku, pociemnia³y lub po¿ó³k³y 
jest na produktach znanych ju¿ na œwiatowym bardziej intensywnie, wskazane jest u¿ycie ¿elu z przyczyn naturalnych i zêby przebarwione 
rynku i tak samo jak one ³¹czy wysok¹ gêstoœæ o stê¿eniu 10%. W przypadku bardziej przez czynniki zewnêtrzne takie jak kawa, tytoñ, 
karbopolu z dzia³aniem wybielaj¹cym nadtlenku widocznych przebarwieñ, wiêkszych trudnoœci herbata itp..
mocznika, dziêki czemu otrzymujemy skute- w ich usuwaniu lub kiedy pragnie siê osi¹gn¹æ 
czny œrodek do wybielania zêbów. Czynnik pH widoczne rezultaty w krótszym czasie, Œrodki ostro¿noœci i przeciwwskazania:
¿elu jest neutralny, aby nie powodowaæ odwa- wskazane jest u¿ycie ¿elu o stê¿eniu 16% ?O zastosowaniu produktu powinien zawsze 
pnienia szkliwa i zêbiny. Whiteness Perfect, albo 22%. decydowaæ stomatolog i pod jego nadzorem 
oprócz glikolu i du¿ej iloœci wody, zawiera œrodki W przypadku przebarwieñ po tetracyklinie preparat powinien byæ u¿ywany.
zmniejszaj¹ce nadwra¿liwoœæ takie jak azotan mo¿na oczekiwaæ polepszenia wygl¹du zêbów, ?Przed kuracj¹ wybielaj¹c¹ lekarz powinien 
potasu i fluorek sodu. W³aœciwie wykorzystana ale jedynie w ³agodniejszych przypadkach oceniæ stan jamy ustnej pacjenta. Problemy 
zawartoœæ zestawu wystarcza do pe³nego mo¿na otrzymaæ bardziej satysfakcjonuj¹ce takie jak pêkniêcia szkliwa, nieszczelnoœci 
i d³ugotrwa³ego wybielenia obu ³uków zêbo- rezultaty. Wówczas zazwyczaj konieczny jest w odbudowach, ods³oniêta zêbina oraz inne 
wych. Mniejszy zestaw zawiera iloœæ ¿elu d³u¿szy czas aplikacji. czynniki, mog¹ce byæ przyczyn¹ niepowo-
wystarczaj¹c¹ do wybielenia jednego ³uku lub, dzenia, powinny zostaæ rozwi¹zane przed 
w niektórych przypadkach, do wykonania pe³nej Rodzaje opakowañ rozpoczêciem kuracji. Stosowanie preparatu 
poprawki. ¯elem wype³nia siê nak³adkê Kit: 5 strzykawek wybielacza po 3g ka¿da, jest przeciwwskazane u pacjentów, u których 
indywidualn¹, która mo¿e byæ nak³adana przez 5 igie³ do aplikacji ¿elu, 2 p³ytki winylowe nie mo¿na rozwi¹zaæ wy¿ej wymienionych 

Preparat wybielaj¹cy pacjenta na noc lub u¿yta w ci¹gu dnia, w zale- o gruboœci 1mm do wykonania nak³adek, problemów.
¿noœci od oceny stomatologa. Zaleca siê, aby 1 pude³ko do przechowywania nak³adek, do zêbów ¿ywych
¿el pozostawa³ w kontakcie z zêbami przez 3-4 instrukcja dla lekarza i dla pacjenta. Instrukcja stosowania:
godziny w ci¹gu dnia (czas aktywnoœci ¿elu). Mini Kit: 3 strzykawki wybielacza po 3g ka¿da, ?Preparat nie jest wskazany do wybielania 
Stosownie do przypadku mo¿e byæ wskazany 3 ig³y do aplikacji ¿elu wybielaj¹cego, instrukcja zêbów z zaburzeniami rozwoju szkliwa i zêbiny, 
czas d³u¿szy lub krótszy. W normalnych dla lekarza i dla pacjenta. powa¿n¹ fluoroz¹, intensywnymi przebarwieni-

Tylko do profesjonalnego u¿ytku przypadkach i przy codziennym stosowaniu Uzupe³nienie: 50 strzykawek ¿elu po 3g ka¿da, ami po tetracyklinie oraz innymi nieprawid³ow-
kuracja trwa od 10 do 14 dni. Jednakowo¿ zapakowane oddzielnie. oœciami w budowie szkliwa i zêbiny mog¹cymi 
czêstotliwoœæ i czas u¿ywania ¿elu mog¹ byæ zaszkodziæ ¿ywotnoœci zêbów.
zmniejszone w celu zminimalizowania G³ówne sk³adniki: ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u kobiet 
nadwra¿liwoœci. Efekt wybielania jest Nadtlenek mocznika, karbopol zobojêtniony, w ci¹¿y i karmi¹cych piersi¹ oraz u pacjentów 
zazwyczaj widoczny po 3-5 dniach stosowania azotan potasu, fluorek sodu, glikol, woda poni¿ej 15 roku ¿ycia.
preparatu. dejonizowana. ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u osób po 

Przed zastosowaniem produktu nale¿y 
przebytych niedawno zabiegach chirurgicznych 

uwa¿nie przeczytaæ wszystkie informacje 
Wybór stê¿enia: Wskazania: na dzi¹s³ach lub cierpi¹cych na zapalenie tkanki 

zawarte w niniejszej instrukcji. Instrukcjê 
Whiteness Perfect dostêpny jest w nastê- Whiteness Perfect przeznaczony jest do dzi¹s³owej oraz u osób uczulonych na sk³adniki 

nale¿y zachowaæ do momentu ca³kowitego 
puj¹cych stê¿eniach: 10%, 16% i 22%. W przy- wybielania zêbów ¿ywych technik¹ nak³adko- preparatu.

zu¿ycia produktu lub do jego ostatniego 
padku przebarwieñ normalnych (naturalnych) w¹, do stosowania w domu przez pacjenta ?Nale¿y zbadaæ pacjenta w celu upewnienia 

u¿ycia przez pacjenta.
dla wieku, spowodowanych paleniem pod kontrol¹ lekarza stomatologa. Produkt siê, ¿e zêby nie s¹ objête próchnic¹, nie ma 
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Instrukcja u¿ycia:

Rys.1. Wcisn¹æ t³ok strzykawki i umie-
œciæ ¿el w zag³êbieniach nak³adki. 
Zazwyczaj jedna ma³a kropla wystarczy 
na pokrycie jednego zêba.
Rys.2. Na³o¿yæ nak³adkê na zêby i lekko 
j¹ docisn¹æ, aby pokryæ zêby ¿elem.
Rys.3. Usun¹æ palcem lub szczoteczk¹ 
nadmiar ¿elu. Kilkakrotnie wyp³ukaæ usta 
wod¹.
Rys.4. Stosowaæ ¿el œciœle wed³ug 
zaleceñ stomatologa. Informowaæ go o 
wszystkich ewentualnych problemach 
lub istotnych spostrze¿eniach, o ile 
wyst¹pi¹.

Preparat wybielaj¹cy Rys.5. Dobrze umyæ nak³adkê po jej 
zdjêciu i przed u¿yciem. ¯el przecho-do zêbów ¿ywych
wywaæ w ch³odnym pomieszczeniu. 
Unikaæ wystawiania ¿elu na d³u¿sze 
bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a. Puste 

Instrukcja dla pacjenta strzykawki wyrzucaæ do odpowiednich 
pojemników.

Wa¿ne: staraæ siê œciœle przestrzegaæ 
Przed zastosowaniem produktu nale¿y otrzymanych instrukcji. Powodzenie 
uwa¿nie przeczytaæ wszystkie informacje kuracji zale¿y od w³aœciwego postêpo-
zawarte w niniejszej instrukcji. Instrukcjê 

wania. W przypadku koniecznoœci nale¿y zachowaæ do momentu ca³kowitego 
zdjêcia nak³adki, przed za³o¿eniem zu¿ycia produktu lub do jego ostatniego 

u¿ycia przez pacjenta. nape³niæ j¹ ponownie ¿elem.
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Opis produktuych, zw³aszcza ceramiki, przy u¿yciu 
Pasta polerska zawiera diamentowe tarcz filcowych Diamond lub Diamond 
cz¹steczki o bardzo delikatnym nasypie Flex.
(2 do 4 mikronów) i najwy¿szej twardoœci. 
Dziêki temu doskonale siê nadaje do 
polerowania amalgamatu, szkliwa, Œrodki ostro¿noœci 
ceramiki, cementów glasjonomerowych, i przeciwwskazania
kompozytów oraz innych materia³ów Powinno siê pracowaæ z przerwami, na 
wype³nieniowych i nadawania im niskich obrotach i przy nieznacznym 
perfekcyjnego po³ysku. Pasta DIAMOND nacisku filcu na z¹b. W ten sposób 
EXCEL mo¿e byæ u¿ywana w pracowni minimalizuje siê wzrost temperatury. Do 
dentystycznej i gabinecie stomatologic-polerowania nale¿y u¿ywaæ zawsze 
znym. Pasta powsta³a ze specjalnych, nowych tarcz filcowych. Ponowne u¿ycie 
nietruj¹cych, rozpuszczalnych w wodzie tarczy z pozosta³oœciami innej pasty 
sk³adników, które zwiêkszaj¹ poœlizg polerskiej mo¿e pogorszyæ jakoœæ 
podczas polerowania (minimalizuj¹c polerowania.
w ten sposób wzrost temperatury) Diamentowa pasta 
i u³atwiaj¹ jej usuniêcie po zastosowaniu. Instrukcja u¿ytkowania

polerskaPasta posiada œredni¹ konsystencjê i jest 
odporna na dzia³anie ciep³a. 1.Nale¿y przygotowaæ powierzchniê 

przez jej wyg³adzenie i nadanie 
Tylko do profesjonalnego u¿ytkuOpakowanieoczekiwanego kszta³tu. Jeœli to 

1 strzykawka 2g DIAMOND EXCELkonieczne nale¿y u¿yæ do tego tarcz 
œciernych (tarcze Diamond Pro 

Sk³adz nasypem G, M I F) albo past 
Mikrocz¹steczki diamentowe, substan-o œredniej i drobnej ziarnistoœci 

Instrukcjacja mazista, œrodek zagêszczaj¹cy, (Diamond ACI i ACII) dla dodatkowe-
emulgatorgo opracowania przed polerowaniem. 

Krok ten powinno siê przeprowadziæ 
Przed u¿yciem produktu nale¿y dok³adnie Wskazania ze szczególn¹ dba³oœci¹, gdy¿ efekt 
zapoznaæ siê z informacjami zawartymi 

Przeznaczona do polerowania stan-koñcowy i po³ysk zale¿¹ od stanu 
w instrukcji. Instrukcjê nale¿y zachowaæ do 

dardowych materia³ów wype³nieniow-pocz¹tkowego powierzchni. momentu ca³kowitego zu¿ycia produktu.
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nieszczelnoœci w odbudowach, tkanka zapoznania siê z ni¹. rezygnowaæ z takich p³ynów i past, zaleca siê Przechowywanie
dzi¹s³owa jest zdrowa oraz ¿e nie wystêpuj¹ ?Pacjent powinien byæ poinformowany, ¿e odstêp 30-minutowy (lub d³u¿szy, jeœli to Produkt przechowywaæ w temperaturze 
u pacjenta inne problemy mog¹ce spowodowaæ mo¿e odczuwaæ wzrost wra¿liwoœci zêbów na konieczne) miêdzy zastosowaniem tych 5 – 20 °C. Nie zamra¿aæ i chroniæ przed bezpo-
nadwra¿liwoœæ lub ból podczas wybielania. zmiany temperatury, zw³aszcza na zimno. preparatów a na³o¿eniem ¿elu. Tak¿e zbyt œrednim kontaktem z promieniami s³onecznymi.
?Pacjent powinien byæ poinformowany o mo¿l- ?W przypadku nadwra¿liwoœci ods³oniêtej agresywne szczotkowanie dzi¹se³ mo¿e 
iwych rezultatach wybielania. Nale¿y wyjaœniæ, szyjki zêbowej spowodowanej cofniêciem siê spowodowaæ ich nadwra¿liwoœæ i podra¿nienia Ostrze¿enie
¿e kolor wype³nieñ i uzupe³nieñ protetycznych dzi¹s³a lub inn¹ przyczyn¹, nale¿y zabezpie- przez ¿el. Jeœli nak³adka jest niew³aœciwie Produkt nie mo¿e byæ stosowany po up³ywie 
nie ulegnie zmianie i po terapii trzeba bêdzie je czyæ szyjkê lub przyci¹æ nak³adkê na styku przyciêta, mo¿e raniæ miejsce, z którym siê daty wa¿noœci. Nale¿y stosowaæ siê do prze-
wymieniæ (zazwyczaj 7 dni po zakoñczeniu cement-szkliwo, aby unikn¹æ d³u¿szego styka, co równie¿ mo¿e byæ przyczyn¹ pisów swojego kraju dotycz¹cych sk³ado-
wybielania), oraz ¿e zêby martwe mog¹ kontaktu ¿elu z wra¿liwym obszarem. W takim podra¿nieñ spowodowanych ¿elem. wania odpadów.
wybielaæ siê mniej intensywnie i ¿e w tym przy- przypadku mo¿na spodziewaæ siê, ¿e Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym 
padku mo¿e byæ konieczne zastosowanie spe- ods³oniêty obszar nie rozjaœni siê tak Skutki uboczne dla dzieci.
cjalnego wybielania (Whiteness Super Endo). intensywnie jak reszta zêba. Zdarzaj¹ siê ?Pojawienie siê nadwra¿liwoœci podczas 
?Jeœli to mo¿liwe, nale¿y zrobiæ zdjêcie przed przypadki nadwra¿liwoœci trudniejszej do wybielania jest naturalne. Jeœli jest ona zbyt Wyprodukowane przez:
i po wybielaniu, aby lepiej uwidoczniæ efekt. zwalczenia; jeœli ¿aden z opisanych sposobów dokucz l iwa ,  na le¿y  zas tosowaæ  ¿e l  DENTSCARE LTDA
Mo¿na równie¿ wybielaæ ³uki jeden po drugim, jej wyeliminowania nie przynosi rezultatów, Desensibil ize KF 0,2% (w przypadku Av. Edgar Nelson Meister, 474
aby pokazaæ ró¿nicê w odcieniach. mo¿na ponadto zaleciæ stosowanie ¿elu co nadwra¿liwoœci od umiarkowanej do ma³ej) lub Bairro: Distrito Industrial
?Zêby, który uleg³y przebarwieniom z powodu drugi dzieñ, co trzy dni albo codziennie 1-2 Desens ib i l i ze  KF 2% (w przypadku 89219-501 – Joinville – S.C.
stosowania antybiotyku (tetracykliny) mog¹ godziny, wyd³u¿aj¹c w ten sposób kuracjê nadwra¿liwoœci od umiarkowanej do du¿ej). Im Zezwolenie na wykonanie MS P5X44XY0XX28
rozjaœniaæ siê mniej intensywnie ni¿ normalnie. wybielaj¹c¹. W takich przypadkach zaleca siê wiêksze jest stê¿enie nadtlenku mocznika, tym CNPJ: 05.106.945/0001-06
Wybielanie zêbów z szarymi przebarwieniami stosowanie ¿elu o mniejszym stê¿eniu (10%). wiêksze jest prawdopodobieñstwo wyst¹pienia PRZEMYS£ BRAZYLIJSKI
równie¿ mo¿e nie daæ zadowalaj¹cych Zazwyczaj nadwra¿liwoœæ znika maksymalnie nadwra¿liwoœci zêbów. Wpis  do ANVISA Nr. 80172310020
rezultatów, nawet jeœli nie s¹ to przebarwienia w ci¹gu 3 dni. Jeœli ból jest zbyt dokuczliwy lub ?Miejsca dotkniête niedorozwojem szkliwa 
po tetracyklinie. jeœli pacjent przejawia reakcje alergiczne na mog¹ byæ po kuracji jaœniejsze od reszty zêba Odpowiedzialnoœæ techniczna: 
?Wype³nienia amalgamatowe mog¹ prze- preparat, nale¿y zaniechaæ kuracji. z powodu odmiennego (bardziej intensywnego) Friedrich Georg Mittelstadt
barwiæ nak³adkê w miejscu bezpoœredniego ?Nale¿y przestrzec pacjenta przed spo¿y- wybielania siê takich miejsc. W niektórych CRQ: 13100147-S.C.
kontaktu z ¿elem (mo¿e dojœæ do powierzchn- waniem kwaœnych napojów i produktów przypadkach plamy znikaj¹ z powodu wysusze-
iowego utlenienia). spo¿ywczych, poniewa¿ mog¹ one spowodo- nia szkliwa, po zakoñczeniu wybielania. W ich FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
?Nale¿y poinstruowaæ pacjenta, w jaki sposób waæ wzrost wra¿liwoœci podczas wybielania. usuwaniu mo¿e byæ równie¿ pomocne Konsultant:
umieszczaæ ¿el w nak³adce. Zaleca siê jedn¹ ?Lekarz powinien staraæ siê nadzorowaæ zastosowanie fluoru w zmienionych obszarach. + 55 (47) 34416100
kroplê ¿elu na jeden z¹b. Nale¿y unikaæ proces wybielania, zachêcaj¹c pacjenta do ?Niektórzy pacjenci mog¹ odczuwaæ lekkie www.fgm.ind.br
nak³adania zbyt du¿ej iloœci ¿elu; nadmiar ¿elu pojawienia siê w gabinecie co 5 lub 7 dni, np. podra¿nienie dzi¹se³, jêzyka lub warg, fgm@fgm.ind.br
powinien byæ usuniêty za pomoc¹ szczoteczki w celu oceny postêpów kuracji, zw³aszcza na najczêœciej spowodowane nadmiern¹ aplikacj¹ 
lub palca. Zbyt d³ugi kontakt preparatu pocz¹tku wybielania. ¿elu do nak³adki.                    Cinterqual
z dzi¹s³em mo¿e spowodowaæ miejscowe ?W przypadku stosowania p³ukanek lub past 
podra¿nienia. do zêbów o intensywnym smaku przed Instrukcja u¿ycia Av. Ressano Garcia,41 - 1o F
?Nale¿y zaopatrzyæ pacjenta w instrukcjê za³o¿eniem nak³adki z ¿elem, mo¿e dojœæ do Patrz: instrukcja zawarta w ulotce dla pacjenta. 1070234 Lizbona Portugalia
stosowania preparatu i podkreœliæ koniecznoœæ podra¿nienia dzi¹se³. Jeœli pacjent nie chce Telefon: +351 21 3867321
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Wa¿ne informacje Œrodki ostro¿noœci 
?W czasie wybielania mo¿na odczuwaæ i przeciwwskazania
naturalny wzrost wra¿liwoœci zêbów na ?Stosowanie tego preparatu powinno 
zmiany temperatury, zw³aszcza na odbywaæ siê zawsze pod kontrol¹ 
zimno. Nadwra¿liwoœæ taka mo¿e byæ lekarza i byæ przez niego zalecone.
leczona i zminimalizowana dziêki zabie- ?Nie nale¿y stosowaæ preparatu u kobiet 
gom, które mo¿e zaleciæ stomatolog. w ci¹¿y, karmi¹cych piersi¹ oraz 
Nale¿y o to poprosiæ, jeœli nadwra¿liwoœæ u pacjentów poni¿ej 15 roku ¿ycia.
jest dokuczliwa. Niektórzy pacjenci mog¹ ?Preparat nie jest przeznaczony 
odczuwaæ lekkie podra¿nienie dzi¹se³, równie¿ dla osób po niedawno 
gard³a, jêzyka lub warg, najczêœciej przebytym zabiegu chirurgicznym na 
spowodowane nadmiern¹ aplikacj¹ ¿elu dzi¹s³ach, z zapaleniem dzi¹se³ oraz dla 
do nak³adki. tych, u których mo¿e wyst¹piæ reakcja 
?Nale¿y kontaktowaæ siê ze stomatolo- alergiczna na ten produkt.
giem za ka¿dym razem, gdy zauwa¿y siê 
jakiœ niepokoj¹cy objaw. Nie leczyæ siê Przechowywanie 
samodzielnie. Przechowywaæ preparat w temperaturze 
?Zaleca siê unikanie spo¿ywania 5 – 20 °C. Nie zamra¿aæ. Chroniæ przed 
kwaœnych napojów i produktów spo¿yw- bezpoœrednim dzia³aniem promieni 
czych, gdy¿ mog¹ one spowodowaæ s³onecznych.
wzrost wra¿liwoœci podczas wybielania. 
Dopóki proces wybielania nie zostanie Ostrze¿enie
zakoñczony i efekt nie ustabilizuje Produkt nie powinien byæ stosowany po 
siê, nale¿y unikaæ równie¿ napojów up³ywie daty wa¿noœci. Nale¿y stosowaæ 
i produktów spo¿ywczych si lnie siê do przepisów swojego kraju 
barwionych. Nale¿y bezwzglêdnie dotycz¹cych sk³adowania odpadów. 
przestrzegaæ instrukcji otrzymanych od Przechowywaæ w miejscu niedostêpnym 
stomatologa. dla dzieci.

2.Nale¿y nanieœæ ma³¹ iloœæ pasty na Wyprodukowane przez:Materia³ przeznaczony jest do u¿ytku 
tarczê filcow¹ (Diamond lub Diamond DENTSCARE LTDAstomatologicznego i mo¿e byæ stoso-
Flex) lub bezpoœrednio na z¹b Av. Edgar Nelson Meister, 474wany tylko zgodnie z instrukcj¹. 
i wypolerowaæ.Bairro: Distrito IndustrialProducent nie ponosi odpowiedzialnoœci 

3.Jeœli jest to konieczne, nale¿y 89219-501 – Joinville – S.C.za szkody spowodowane innym zastoso-
czynnoœæ powtórzyæ, a¿ do uzyskania Zezwolenie na wykonanie MS waniem lub z³ym u¿ytkowaniem 
po¿¹danego efektu koñcowego.P5X44XY0XX28produktu. Ponadto u¿ytkownik zobo-

CNPJ: 05.106.945/0001-06wi¹zany jest przed u¿yciem i na swoj¹ 
PRZEMYS£ BRAZYLIJSKIodpowiedzialnoœæ wykazaæ, ¿e materia³ 

PrzechowywanieWpis do  ANVISA Nr. 80172310017odpowiada oczekiwanemu zastosowa-
Produkt nale¿y przechowywaæ w orygi-niu, w szczególnoœci jeœli zastosowanie 
nalnym, zawsze dobrze zamkniêtym Odpowiedzialnoœæ techniczna: to nie jest podane we wskazaniach. 
opakowaniu. Produkt powinien byæ prze-Friedrich Georg MittelstadtOpisy danych nie stanowi¹ gwarancji 
chowywany w temperaturze 5 - 30°C.CRQ: 13100147-S.C.i dlatego nie s¹ w ¿aden sposób wi¹¿¹ce.

FGM PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 
UwagiLTDA.
Nie nale¿y u¿ywaæ preparatu po up³ywie Konsultacje:
terminu wa¿noœci. Nale¿y stosowaæ siê + 55 (47) 34416100
do przepisów swojego kraju dotycz¹cych www.fgm.ind.br
sk³adowania odpadów.fgm@fgm.ind.br

                 Cinterqual                 
                                                  
Av. Ressano Garcia,41 - 1o F
1070234 Lisboa Portugal
Telefon: +351 21 3867321
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