
TOTAL BLANC OFFICE H35
         Dental whitening

        Οδηγίες Χρήσης

Βήμα - βήμα για ζωντανά δόντια

1. Καταγράφεται το αρχικό χρώμα των δοντιών
του ασθενούς.

2. Τοποθετήστε το στοματοδιαστολέα 
  

και εκτελέσετε 
προφύλαξη με ελαφρόπετρα και νερό. 

3. Στεγνώστε τα δόντια και την περιοχή των ούλων 
ιστού και εφαρμόστε Total Blanc Office Protector
Gengival. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι από 
την σύριγγα και εφαρμόστε το ρύγχος σφιχτά.  

4. Εφαρμόστε το Total Blanc Office Protector 
Gengival  σε μικρές στρώσεις έτσι ώστε να καλύπτει 
περίπου 0,5 cm από τον περιβάλλοντα ιστό των ούλων 
και να σφραγίσει ολόκληρη την περιοχή που θα 
θεραπευθεί, συμπεριλαμβανoμένης της απώθησης 
των ούλων. 

5. Φωτοπολιμερίστε το Total Blanc Office Protector 
Gengival για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα.
Βεβαιωθείται ότι το προϊόν έχει σκλυρήνει και έχει 
κολλήσει χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτήρα. 

6. Κιτ με σύριγγες: αφαιρέστε τα καπάκια από τις 
σύριγγες του υπεροξείδιου και του πυκνωτικού και 
εφαρμόστε τις σύριγγες σφιχτά. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά 
συνδεδεμένες για να αποφευχθεί η διαρροή υλικού.
Πιέστε τα έμβολα εναλλάξ μέχρι το προϊόν να φτάσει σε 
ένα ομοιογενές κίτρινο χρωματισμό, υποδεικνύοντας
ότι είναι ενεργή. Στη συνεχεια μεταφέρεται όλο το μείγμα
στην σύριγγα με το πορτοκαλί έμβολο (υπεροξείδιο του 
υδρογόνου). 

Κιτ με φιάλη: Αναμειγνύεται  το υπεροξείδιο με το 
πυκνωτικό στο φιαλίδιο προετοιμασίας χρησιμοποιώντας 
μία σπάτουλα μέχρι το προϊόν να είναι ομοιογενές και να 
αποκτήσει ένα κίτρινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι 

  

7. Κιτ με σύριγγες: Συνδέστε το ρύγχος στη σύριγγα 
και εφαρμόστε το gel λέυκανσης στην χειλική 
επιφάνεια των δοντιών.

  

Κιτ με φιάλη: Εφαρμόστε το λευκαντικό τζελ πάνω από 
την χειλική επιφάνεια των δοντιών με μία σπάτουλα ή
με ένα πινελάκι.  Μια στρώση τζελ με 1 mm πάχος
πρέπει να εφαρμοστή πάνω στην χειλική επιφάνεια
των δοντιών.  

Το μείγμα είναι αρκετό για την 
ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο σειρών. 

8. Το λευκαντικό gel θα πρέπει να είναι σε επαφή με 
την επιφάνεια των δοντιών επί 20 λεπτά. Μετά από 
αυτό το διάστημα, αφαιρέστε το gel με ένα ρύγχος 
αναρρόφησης και καθαρίστε την επιφάνεια με βρεγμένη 
γάζα. 

9. Επαναλάβετε τα βήματα 6, 7 και 8, συμπληρώνοντας 
40 λεπτά της επαφής του τζελ με τα δόντια. Μετά από
αυτό, αφαιρέστε το gel με ένα ρύγχος αναρροφήσης και 
ξεπλύνετε την επιφάνεια των δοντιών με άφθονο νερό.

10. Αφαιρέστε το Total Blanc Office Protector 
 Gengival.

11. Εφαρμόστε Total Blanc Office Dessensibilizante 
για 3 έως 5 λεπτά. 

12. Γυαλίστε την επιφάνεια των δοντιών 
χρησιμοποιώντας στιλβωτικά πάνω στο Total Blanc 
Office Desensibilazante. 

13. Αφαιρέστε το Total Blanc Office Dessensibilizante 
και καταγράψτε το τελικό χρώμα. 

14. Εάν το επιθυμητό χρώμα δεν επιτυγχάνεται μετά 
την πρώτη συνεδρίαση, η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί μετά από 7 ημέρες. 

Βήμα - βήμα για νεκρά δόντια

1. Καταγράφεται το αρχικό χρώμα των δοντιών
του ασθενούς και των παρακείμενων δοντιών. 

2. Διεισδύση εντός του πολφού και αφαιρέστε την 
γουταπέρκα έως 3 mm κάτω από την διασταύρωση 
του σμάλτου. 

3. Σφραγίζεται περιφερειακά με υαλό ιονομερές, 
ρητίνη Flow ή τσιμέντο φωσφορικού ψευδάργυρου με
πάχος 2 mm τουλάχιστον. Βεβαιωθείτε ότι ο πολφός 
δεν έχει υπολείμματα.      

4. Εφαρμόστε το Total Blanc Office Protetor Gengival 
μέσω χειλική και γλωσσική / υπερώια όψεις με ένα 
πάχος 0,5 cm προστατεύοντας το ουλικό ιστό. 
Φωτοπολυμερίστε τα φραγμένα ούλα για 30 δευτ.
  

5. Κιτ με σύριγγες: αφαιρέστε τα καπάκια από τις 
σύριγγες του υπεροξείδιου και του πυκνωτικού και 
εφαρμόστε τις σύριγγες σφιχτά. Βεβαιωθείτε ότι είναι 
καλά συνδεδεμένες για να αποφευχθεί η διαρροή υλικού.
Πιέστε τα έμβολα εναλλάξ μέχρι το προϊόν να φτάσει σε 
ένα ομοιογενές κίτρινο χρωματισμό, υποδεικνύοντας
ότι είναι ενεργή. Στη συνεχεια μεταφέρεται όλο το μείγμα
στην σύριγγα με το πορτοκαλί έμβολο (υπεροξείδιο του 
υδρογόνου). 

  

6. Κιτ με σύριγγες: Συνδέστε το ρύγχος στη σύριγγα 
και εφαρμόστε το gel λέυκανσης στην χειλική 
επαφάνεια των δοντιών και στο πολφό με πάχος 2 mm   . 

8. Αφαιρέστε το Total Blanc Office Protetor Gengival
και ετοιμάστε την προσωρινή αποκατάσταση.  

9. Εάν το επιθυμητό χρώμα δεν επιτυγχάνεται μετά 
την πρώτη συνεδρίαση, η διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί μετά από 7 ημέρες. 

  ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΝΣΗ

* Αποφεύγετε το κάπνισα για τουλάχιστον 2 μέρες. 
* Μην καταναλώνετε προϊόντα με χρωστικές ουσίες για
  τουλάχιστον 2 μέρες. 
* Χρησιμοποιήτε οδοντόκρεμα χωρίς διττανθρακικό νάτριο
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Διάθεση και διανομή

   ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

* Εγκυμοσύνη και το θηλασμό 
* Ασθενείς με περιοδοντικές παθήσεις 
* Ασθενείς με ελλειπή σχηματισμό των ριζών 
* Ασθενείς με αλλεργικές αντιδράσεις με τα 
  συστατικά του προϊόντος

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
 
* Ο χειρισμός του προϊόντος θα πρέπει να διεξάγεται 
  αποκλειστικά από επαγγελματίες.
* Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
* Ο ασθενής και ο γιατρός πρέπει να φοράνε προστατευτικά 
   γυαλιά. 
* Αποφεύγεται η επαφή του προϊόντος με το δέρμα, μαλακούς
  ιστούς ή τα ρούχα 
* Προστατεύστε τα χείλη του ασθενούς με βαζελίνη ή με ένα
  άλλο ισοδύναμο προϊόν.
* Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, τα μάτια ή σε βλεννογόνο 
  του στόματος, καθαρίστε την περιοχή με άφθονο νερό.

   ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

   ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΝ ΛΕΥΚΑΝΣΗ

* Εκτελέστε ένα λεπτομερές ιστορικό 
* Η επιφάνεια του δοντιού πρέπει να είναι τελείως καθαρή και 
   χωρίς πέτρα.
* Τα ούλα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και χωρίς φλεγμονή.
* Εκτελέστε προφύλαξη με ελαφρόπετρα και νερό, μην
  χρησιμοποιήστε διττανθρακικό νάτριο. 
* Η αφαίρεση τις πέτρας πρέπει να γίνει τουλάχιστον 2 μέρες πριν
   την λεύκανση. 
* Εάν ο ασθενής έχει ευαισθησία στα δοντιών, είναι απαραίτητη 
   η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης πριν από την λεύκανση.
* Αν τα δόντια που θα γίνει η λεύκανση παρουσιάζουν ανάκληση 
  πρέπει να προστατευτουν Total Blanc Office Neutralizante.
* Βεβαιωθείτε ότι τα δόντια που θα γίνει η λεύκανση  δεν 
  περιέχουν τερηδόνα.
* Αν τα δόντια έχουν μία μικρή σχισμή η φθορά, προστατέψτε την
  περιοχή με Total Blanc Office Gengival. 
* Ούλα γύρω από τα δόντια υπό θεραπεία θα πρέπει να 
  προστατεύονται με Total Blanc Office Protetor Gengival. 

   ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

* Φυλάσσεται μακριά από παιδιά, σε 
  δροσερό μέρος  χωρίς φως.
* Ημερομηνία λήξης 2 έτη μετά την
  ημερομηνία παραγωγής. 

5°C εώς 25°C

   ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς λάμπα 
  φωτοπολυμερσιμού.
* Αν η επιλογή είναι να το χρησιμοποιήτε χωρίς λάμπα φωτοπο-, 
  λυσμερισμού ακολουθείστετις οδηγίες βήμα - βήμα. Ωστόσο, 
  εάν οι επαγγελματίες επιλέγει τη χρήση του φωτός με τη 
  λεύκανση, πορεί να  υπάρχει μία σημαντική μείωση στο χρόνο 
  της διαδικασίας. 

είναι ενεργό. Χρησιμοποιήστε μια αναλογία 6 σταγόνες 
υπεροξειδίου με 2 σταγόνες πυκνωτικό. Για μια 
λεύκανση (10 δόντια), συνιστάται να αναμίξετε 21 
σταγόνες υπεροξείδιο με 7 σταγόνες πυκνωτικό. 

7. Μετά την δεύτερη εφαρμογή, αφαιρέστε το gel και
ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 

Κιτ με φιάλη: Εφαρμόστε το λευκαντικό gel με πάχος
2 mm πάνω πάνω στην χειλική επιφάνεια των δοντιών 
και στο πολφό με μία σπάτουλα ή με ένα πινελάκι.  Το
gel πρέπει να εφαρμόζεται 2 φορές στη ίδια περίοδο 
και πρεπέι να παραμείνει για 20 λεπτά σε κάθε εφαρμογή.   

Κιτ με φιάλη: Αναμειγνύεται  το υπεροξείδιο με το 
πυκνωτικό στο φιαλίδιο προετοιμασίας χρησιμοποιώντας 
μία σπάτουλα μέχρι το προϊόν να είναι ομοιογενές και να
αποκτήσει ένα κίτρινο χρώμα, υποδεικνύοντας ότι είναι 
ενεργό. Χρησιμοποιήστε μια αναλογία 6 σταγόνες 
υπεροξειδίου του με 2 σταγόνες πυκνωτικό.  
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