Informaţii pentru stomatolog

Sistem profesional de albire a dinţilor la cabinet. A se păstra la frigider. A nu se
congela. Avertismente: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În conformitate cu
Directiva 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

PURE POWER BLEACHING
PURE power este sistemul ideal pentru o albire rapidă a dinţilor în cadrul unei
singure şedinţe.
Precauţii de utilizare
Datorită concentraţiei sale ridicate de peroxid de hidrogen, PURE power este
foarte reactiv şi trebuie să fie utilizat numai de către un specialist.
A se evita contactul cu pielea. Purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie. În caz de
contact cu pielea, spălaţi imediat cu multă apă. Chiar şi aşa pot apărea pete albe
pe părţile atinse. Aceste simptome dispar după câteva minute. În caz de contact
cu ochii, clătiţi bine cu apă şi consultaţi un oftalmolog.
Înainte de orice restaurare nouă, lăsaţi nuanţa să se stabilizeze timp de
aproximativ 2 săptămâni. Nu se aplică nici o restaurare adezivă în termen de 48
de ore de la încheierea tratamentului de albire, deoarece în această perioadă
scade puterea de aderenţă.
Nu faceţi acest tratament sub anestezie locală.
Până în prezent nu s-a efectuat nici o cercetare cu privire la posibilele efecte
secundare nedorite. Tratamentul PURE power nu trebuie utilizat în timpul
sarcinii, în timpul alăptării, pentru persoanele care suferă de diabet şi de boli ale
inimii, precum şi pentru copiii sub 18 ani.

Derularea tratamentului
• Pregătire
Asiguraţi-vă că pacientul nu are carii sau tartru. Dacă este necesar, se
recomandă un detartraj profesional înainte de a începe albirea dinţilor. Toate
restaurările trebuie să fie intacte sau sigilate. Pacienţii trebuie să fie informaţi că
protezele dentare, cum ar fi coroane, punţi şi altele, nu pot fi albite şi, prin
urmare, poate fi necesară înlocuirea lor.

După examinarea şi consilierea pacientului, evaluaţi culoarea dinţilor.
Ţineţi buzele cu un distanţier pentru a avea acces la dinţii care trebuie albiţi.
Dacă este necesar, folosiţi vată şi puneţi cremă de protecţie pe buze.
• Aplicare PURE GINGIVA PROTECTOR
Uscaţi bine gingia pentru a asigura o bună aderenţă a produsului, ceea ce este o
condiţie necesară pentru o protecţie eficientă pe parcursul întregului tratament.

Înşurubaţi canula de aplicare pe seringa PURE GINGIVA PROTECTOR. Întindeţi
produsul pe gingie, acoperind astfel, de la 0,5 până la un 1 mm de dinte şi de la
3 la 4 mm de gingie. Întăriţi GINGIVA PROTECTOR cu ajutorul unei lampe de
fotopolimerizare prin mişcări circulare (timp de aproximativ 30 până la 40 de
secunde)
• Procedura de albire
Introduceţi şi blocaţi canula de aplicare pe seringa cu cameră dublă PURE power.
Datorită acestor canule de amestec speciale, gelul se amestecă automat.
Aplicaţi gelul de culoare roşie direct pe faţa vestibulară a dinţilor. Consistenţa
vâscoasă a acestuia îl împiedică să curgă involuntar. În cazul albirii unui singur
dinte, protectorul gingiei şi gelul pot fi aplicate şi lingual.
Aplicaţi un strat cu o grosime de 1 până la 2 mm maximum. Timpul de aplicare a
gelului este de 15 minute. Pentru a reduce timpul de aplicare cu aproximativ 5
minute, se poate utiliza o lampă de fotopolimerizare sau orice alt tip de lampă de
albire. (Vă rugăm să consultaţi manualul de utilizare al producătorului
dispozitivului.)
Îndepărtaţi gelul prin aspirare (nu clătiţi!) şi aplicaţi un nou strat de PURE Power.
Dacă este necesar, se poate aplica din nou gel şi pentru a treia oară.
Gelul neutilizat poate fi păstrat în seringă închisă. Utilizarea ulterioară necesită o
nouă canulă de amestec.
La sfârşitul ultimei aplicări, aspiraţi în primul rând gelul şi apoi clătiţi cu apă în
timp ce aspirati. Îndepărtaţi stratul de GINGIVA PROTECTOR, vata şi distanţierul.
Permiteţi pacientului să se clătească bine cu apă călduţă.
Documentaţi rezultatele tratamentului subliniind diferenţa de culoare obţinută în
timpul tratamentului.

Puteţi finaliza tratamentul utilizând PURE Care oferit în set. Se aplică direct pe
dinţi şi se lasă să acţioneze timp de aproximativ 10 minute. Astfel se previn
reacţiile de sensibilitate.
În mai puţin de o oră, puteţi oferi pacienţilor dumneavoastră un nou zâmbet!
Reacţii adverse posibile
În cazul în care pacientul simte o senzaţie de arsură, întrerupeţi imediat
tratamentul şi îndepărtaţi gelul.
Un gel cu fluor poate reduce sensibilitatea dinţilor; PURE Care dă rezultate foarte
bune în asemenea cazuri.
Depozitare şi data expirării
Păstraţi gelul PURE Power într-un loc rece sau în frigider (4-12° C). Materialul nu
trebuie să fie îngheţat şi trebuie să fie depozitat departe de lumina directă a
soarelui.
Data de expirare depinde numai de depozitarea corespunzătoare a produsului.

