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Lacurile gemene, canionul Big Cottonwood Fotografie de Debbie Quist

Opalescence Trèswhite Supreme • Opalescence PF • Opalescence Quick PF 45% • LC Block-Out Resin

Folii Sof-Tray Classic • Foarfecă zimţată Ultra-Trim • Minicasete Opalescence • Opalescence Boost

UltraTect • Retractoare KleerView • IsoBlock • OpalDam • UltraEZ • Flor-Opal • Opalescence Endo • Opalustre
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ALBIREA ZÂMBETULUI DVS. – Întrebări referitoare la albirea dinţilor
Există multe cauze care determină pătarea dinţilor. Discromia dinţilor poate surveni în timp datorită anumitor medicamente, datorită unor traume
dentare, datorită obturaţiilor radiculare sau în urma consumării unor alimente şi băuturi. Unele discromii sunt superficiale în timp ce altele sunt interne.
Dar ambele situaţii pot fi tratate de către un medic dentist. Aplicarea unui tratament profesional de albire a dinţilor reprezintă cea mai bună opţiune
pentru albirea sigură a danturii.

CUM FUNCŢIONEAZĂ PROCESUL DE ALBIRE?
Procesul de albire devine posibil „datorită abilităţii peroxidului de carbamidă şi perhidrolului de a trece prin smalţ
şi dentină şi de a pătrunde în toate componentele dintelui.”1 Aceste substanţe se descompun în radicali de oxigen,
care migrează prin prismele smalţului descompunând toate moleculele responsabile cu schimbarea culorii şi
care provoacă discromia dentară. Structura dintelui nu este afectată; pur şi simplu, culoarea internă a dinţilor
devine mai deschisă.
„Agenţii de albire se descompun în molecule minuscule care se răspândesc în toate direcţiile, astfel încât, chiar
şi atunci când dintele nu este acoperit în întregime cu agenţi de albire, el este albit complet.”2

Numeroase studii au dovedit eficacitatea substanţelor pe bază de peroxid în procesele de albire a dinţilor. Smalţul,
dentina, tratamentele existente şi materialele adezive nu sunt afectate de agenţii sau materialele de albire.

EXISTĂ O LIMITĂ DE VÂRSTĂ PENTRU APLICAREA UNUI TRATAMENT DE ALBIRE?
Tratamentele nu vor fi aplicate copiilor cu vârsta sub 12 ani. În schimb, nu există o limită superioară de vârstă. Persoanele în vârstă, deşi au posibilitatea
de a reduce semnificativ semnele de îmbătrânire a danturii, nu sunt conştiente de şansele pe care tratamentele de albire le pot oferi.

VA AFECTA TRATAMENTUL DE ALBIRE SMALŢUL DINŢILOR?
Cercetările asupra liniei de produse Opalescence PF prezentate la Asociaţia Americană pentru Cercetare Dentară confirmă faptul că tratamentul de
albire cu Opalescence PF minimizează sensibilitatea, îmbunătăţeşte rezistenţa împotriva cariilor, măreşte gradul de microduritate a smalţului, având
efecte pozitive asupra stării sale generale.3,4,5,6

TRATAMENTUL DE ALBIRE MĂREŞTE SENSIBILITATEA DINŢILOR?
Sensibilitatea dentară reprezintă o reacţie secundară relativ comună a tratamentului de albire. Dacă se instalează, acesta este un efect trecător şi va
dispărea după finalizarea tratamentului de albire. Totuşi, toate produsele Opalescence conţin agenţi desensibilizatori PF (nitrat de potasiu şi fluor)
pentru un confort suplimentar. Cercetările au arătat că „nitratul de potasiu are un comportament identic cu cel al peroxidului de hidrogen în penetrarea
smalţului şi a dentinei, ajungând la nivelul pulpei dintelui. Fluorul se comportă în primul rând ca un obturator tubular, blocând orificiile şi încetinind
scurgerea lichidului care povoacă sensibilitatea. Nitratul de potasiu se comportă mai degrabă ca un analgezic sau anestezic, împiedicând repolarizarea
nervului după ce acesta s-a depolarizat în cadrul ciclului de manifestare a durerilor.”7

CÂT TIMP PERSISTĂ EFECTUL DE ALBIRE?
Rezultatele tratamentului sunt extrem de durabile dar, în funcţie de modul de alimentare şi stilul de viaţă al pacientului, este posibil să fie necesar ca
procedura să fie efectuată în mod periodic. Cu toate acestea, mulţumită gradului de siguranţă pe care agenţii de albire îl prezintă, acest aspect nu va
reprezenta o problemă pentru medicul dentist sau pentru pacient.

VA AFECTA TRATAMENTUL DE ALBIRE REZISTENŢA LUCRĂRILOR DENTARE?
Deşi agenţii de albire eliberează o cantitate semnificativă de oxigen la nivelul danturii, lucrările dentare existente nu vor fi slăbite.8 Dacă tratamentul de
albire este aplicat înaintea efectuării unor lucrări, se recomandă efectuarea acestora după o perioadă de 7-10 zile. Concentraţia ridicată de oxigen de
la nivelul danturii ar putea afecta în mod semnificativ polimerizarea răşinii.8

IMPORTANT: SUPRAVEGHEREA DIN PARTEA MEDICULUI DENTIST REPREZINTĂ CEA MAI BUNĂ CALE
SPRE ALBIRE!
Tratamentele de albire a dinţilor disponibile astăzi sunt eficiente şi sigure dacă sunt aplicate corespunzător şi cu materialele adecvate. Acest lucru pre-
supune o diagnosticare timpurie, o curăţare profesională a danturii, o instruire în procesul de albire ales şi supravegherea pacientului pe durata fazei
de tratament. Adesea, pacienţii care optează pentru aplicarea individuală a unor tratamente cu produse comercializate în farmacii nu ajung la rezultatele
dorite. Toate produsele incluse în sistemul Opalescence reprezintă dispozitive medicale şi sunt distribuite sau eliberate numai de către medici dentişti.

1 Haywood VB. History, safety and effectiveness of current bleaching techniques and applications of the nightguard vital bleaching technique. Quintessence Int., 1992 23(7): 471-488 2 Morgan J, Presley S. In-office “power” bleaching of vital teeth
as an adjunct to at-home bleaching. Advanced Tooth Whitening Vol. 2 Pract Procedures and Aesthet Dent 2002;14(1):16-23. 3 Basting RT, et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time, J Am
Dent Assoc. 2003 Oct; 134(10):1335-42. 4 Al-Qunaian TA, The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility of Human Enamel, Oper Dent. 2005 Mar-Apr;30(2):265-70. 5 Clark LM et al: Influence of Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching
Gel on Enamel Demineralization. (AADR Abstract #0497), 2006. 6 Amaechi BT et al: Enamel Fluoride Uptake from Fluoridated Carbamide Peroxide Bleaching Gel (AADR Abstract #0498), 2006. 7 Haywood VB. A comparison of at-home and in-office
bleaching. Dentistry Today 2000, 19(4) 44-53. 8 R.S. Schwartz, J.B. Summitt, J.W. Robbins. Fundamentals of Operative Dentistry-A Contemporary Approach, 2nd edition. Chicago: Quintessence, 2001.
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PROTOCOL DE TRATAMENT PENTRU
ALBIRE A DINŢILOR

Prezentul protocol conţie o serie de etape care trebuie urmate
pentru asigurarea unei albiri profesionale a dinţilor. În funcţie
de pacient şi de tratamentul de albire aplicat, este posibil să
fie necesar ca aceste etape să fie urmate în altă ordine.

1. Anamneza pacientului
Evaluaţi originea discromiei dentare şi verificaţi restaurările
care ar putea influenţa rezultatul final (utilizaţi RX dacă este ne-
cesar). Luaţi în calcul posibilitatea modificării anamnezei pe-
riodice prin reinterogarea pacientului cu privire la starea sa de
satisfacţie privind estetica orală. 

NU PROCEDAŢI LA ADMINISTRAREA TRATAMENTULUI DACĂ
PACIENTUL:
•  Este o femeie însărciantă sau care alăptează
•  Urmează un tratament cu antibiotice
•  Nu a împlinit vârsta de 12 ani
•  Are restauraţii importante / de calitate în zona din faţă
•  Are implanturi în zona din faţă
•  Prezintă sensibilitate la cald/rece

2. Examenul cavităţii orale
Examinaţi cavitatea orală a pacientului, evaluând precis ţesu-
turile moi şi dentiţia (nu trebuie să existe microinfiltraţii sub
restauraţii, fisuri dentare, carii interproximale).

3. Aşteptările pacientului
Evaluaţi aşteptările, motivaţiile
şi atitudinea pacientului. Apoi
prezentaţi posibilităţile, limitele
şi contraindicaţiile la un nivel
general şi adaptate specificului 
cazului pacientului.

7. Alegerea 
produsului de albire
Pe baza anamnezei iniţiale şi aştep-
tărilor pacientului, recomandaţi una
sau două metode de albire şi ajungeţi
la o înţelegere cu pacientul.

Pentru a îndeplini aşteptările atât ale
medicului, cât şi ale pacientului, pro-

dusele Opalescence pot fi utilizate succesiv. Urmaţi instrucţiu-
nile de utilizare.

Dacă este ales oricare dintre sistemele Opalescence PF sau
Opalescence Trèswhite Supreme „pentru acasă”, programaţi
vizite/consultaţii periodice. Dacă este ales produsul Opales-
cence Boost, recomandaţi câteva tratamente post-operatorii
cu trusele Opalescence Follow Up.

8. Recomandări pentru pacient
Pe perioada tratamentului, evitaţi sau limitaţi consumul de ali-
mente care conţin substanţe ce conduc la instalarea discromiei
dentare sau substanţe acide, precum: cafea, ceai, cola, vin
roşu, suc de fructe, fructe roşii. Evitaţi fumatul. Se recomandă
informarea pacientului cu privire la limitarea consumului unor
astfel de băuturi şi alimente timp de cel puţin o săptămână
după administrarea tratamentului.

9. Determinarea nuanţei dentare finale
Stabiliţi nuanţa dentară finală cu ajutorul ghidului de culori Vita
(reorganizat în forma prezentată la #4). Fotografiaţi dantura la
finalul tratamentului. Nuanţa definitivă a danturii poate fi înre-
gistrată numai după câteva zile de la finalizarea tratamentului,
când dinţii sunt rehidrataţi şi nu mai există urme de peroxid.

10. Tratamentul cu fluor
La finalul procedurii de albire, majoritatea medicilor dentişti
recomandă administrarea unui tratament cu fluor. Evitaţi apli-
cările de lac (dinţii trebuie să-şi păstreze capacitatea de a se
rehidrata). Utilizaţi 2 sau 3 gutiere preîncărcate cu Flor-Opal
sau folosiţi seringi cu Flor-Opal, în cazul în care pacientul dis-
pune de gutiere individuale.

4. Determinarea nuanţei dentare iniţiale
Stabiliţi nuanţa dentară iniţială cu ajutorul ghidului de culori
Vita, reorganizat în forma de mai jos. Fotografiaţi dinţii după
administrarea tratamentului de igienizare şi înainte de aplicarea
celui de albire, sau determinaţi nuanţa împreună cu participa-
rea activă a pacientului (cu oglinda în mână) şi înregistraţi-o.
Interogaţi pacientul cu privire la nivelul de albire dorit a fi atins.

5. Consimţământul pacientului
Încheiaţi cu pacientul un acord de consimţământ referitor la
tratamentul de albire şi costurile pe care administrarea acestuia
le implică, sau o altă formă de înţelegere, după cum este cazul.

6. Tratamentul de igienizare
Administraţi tratamentul de igienizare cu pastă de lustruire
pentru a îndepărta toţi pigmenţii exogeni (inhibitori de placă
bacteriană sau care reduc eficienţa agenţilor de albire).

B1 A1 B2 A2 C1 C2 D4 A3 D3 B3 A3.5 B4 C3 A4 C4

D E S C H I S Î N C H I S
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Opalescence …

… gama de produse cu cea mai îndelungată experienţă.

În anul 1990, Ultradent a lansat primele geluri Opalescence. De atunci, nenumăraţi pacienţi au fost trataţi cu produsele Opalescence;
numeroase studii au relevat rezultate impresionante.1,2,3,4 Siguranţa utilizării acestei metode de tratament a fost de asemenea demons-
trată.2,5,6,7

… gama de produse cu vâscozitatea ideală.

Succesul este condiţionat de detalii. Pentru a fi eficiente, produsele de albire a dinţilor necesită grade de vâscozitate speciale. Ele nu
trebuie să se scurgă de pe gutiere. Ele trebuie să adere atunci când sunt aplicate direct. La tratarea dinţilor devitali, aceste produse
trebuie să fie suficient de rigide pentru a rămâne în interiorul cavităţii. Toate articolele gamei de produse Opalescence oferă gradul de
vâscozitate optim.

… gama de produse cu eficienţă controlată, inteligentă.

Fie că este vorba de tratament de albire pe timpul nopţii sau aplicat în cabinet, fie cu gutiere pre-încărcate, fie în termen de 1-3 zile de
„albire din mers”, Opalescence reprezintă gama optimizată pentru eficienţă maximă.

… gama de produse în variante pentru orice cabinet de medicină dentară sau pentru orice pacient.

Fiecare cabinet de medicină dentară are propria structură de organizare şi fiecare pacient are propriile posibilităţi financiare şi temporale.
Pentru oricare din cazuri, gama de produse Opalescence oferă proceduri de albire a dinţilor al căror rezultat este întotdeauna cel aşteptat.
Diversitatea produselor Opalescence uşurează semnificativ munca medicilor dentişti şi asigură comoditatea pacienţilor.

Concentraţiile materialelor de albire dentară Opalescence

1 Dunn, JR et al: Efficacy and longevity of tooth whitening using a 10% carbamide peroxide gel, a clinical study. Loma Linda CA: School of Dentistry, Sept. 1991. 2 Rosenstiel SF et al: Efficacy and safety evaluations of a home bleaching procedure.
Columbus OH: College of Dentristry, Ohio State Unkversity. 3 Russell CM et al: Dentist-supervised home-bleaching with ten percent carbamide peroxide gel: a six month study. J Esthet Dent 1996, 8 (4): 177-182. 4 Jodkowska et al.: The assessment
of efficiency of the Opalescence 10% bleaching system. IADR-Poster, 2005. 5 Basting, RT et al: The Effects of Seven Carbamide Peroxide Bleaching Agents on Enamel Microhardness Over Time. J Am Dent Assoc, 2003 Oct. 6 Li et al.: Safety Evaluation
of Opalescence Sustained Release Whitening Gel. IADR Abstract, 1996. 7 Kielbassa, A: Professionelle Zahnaufhellung ist unschädlich. ZahnArzt, Nov. 2005

Bleaching to go
Tratament de albire

a dinţilor
acasă folosind gu-
tiere pre-încărcate

de unică folosinţă

Tratament individualizat
Tratament de albire a dinţilor acasă

cu gutiere individuale

În cabinetTratament de al-
bire a dinţilor 
pentru sala de

aşteptare
cu gutiere 
individuale

Tratament de
albire

în cabinet

Tratament de
albire cu 
aplicare 

intracoronară
în cabinet

H2O2        Perhidrol 

PC       Peroxid de carbamid� 

PC       elibereaz� aprox. 1/3 
          perhidrol 

OBSERVAŢIE: O treime din pe-
roxidul de carbamidă (PC)
conţinut de agenţii de albire se
descompune în perhidrol
(H2O2). Este important să se cu-
noască acest lucru pentru a se
evalua corect intensitatea produ-
selor de albire a dinţilor.



Opalescence PF
15 / 20%
15 şi 20% peroxid de
carbamidă
Concentraţie mai ridicată 
pentru rezultate mai rapide
Opţiuni de individualizare 
pentru necesităţile fiecărui
pacient
Rezultate excelente în numai 
câteva ore pe zi 
Formula PF

Durata medie a tratamentu-
lui: 5-10 aplicări

Opalescence PF
35%

35% peroxid de carbamidă
Concentraţie maximă 
pentru albirea acasă
Eficient în numai 
o jumătate de oră pe zi
Formula PF

Durata medie a tratamentu-
lui: 5-10 aplicări

Durată de
purtare:

30 minute

Opalescence Endo

35% perhidrol
Special conceput pentru 
albirea internă
Produs gata de utilizare
Consistenţă ideală 
pentru o aplicare extrem de
uşoară

Rezultatele se pot observa
în multe cazuri după numai
24 de ore!

Opalescence Boost
38% perhidrol
Cea mai rapidă tehnică de 
albire
Recomandată pentru 
discromia accentuată
Excelentă pentru dinţii vitali
şi devitali
Adecvată pentru tratarea 
ambelor arcade precum şi a
unui singur dinte
Formula PF

Durata medie a tratamentu-
lui: În general 2-4 aplicări
în cadrul unei şedinţe

Opalescence Quick

45% peroxid de carbamidă
Tratament confortabil de 
albire a dinţilor în cabinet
Tratament cu gutiere,
cu supraveghere completă
Excelent pentru pacienţii
care vor urma ulterior un tra-
tament acasă
Formula PF

Durata medie a tratamentu-
lui: În general 3-4 aplicări

Opalescence PF
10%
10% peroxid de carbamidă
„Standardul de aur”
Risc extrem de scăzut de
creştere a sensibilităţii
Eficienţă maximă pentru 
tratamentul de albire pe tim-
pul nopţii
Peste 20 de ani de succes
clinic demonstrat 
Formula PF

Durata medie a tratamentu-
lui: 5-10 aplicări
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Albirea dinţilor cu Opalescence

Opalescence
Trèswhite Supreme

10% perhidrol
Produs gata de utilizare 
La îndemâna pacientului 
Fără costuri suplimentar
pentru realizarea gutierelor 
individuale 
Excelent pentru retuşuri
Formula PF

Durata medie a tratamentu-
lui: 5-10 aplicări

Opalescence PF întăreşte smalţul împotriva cariilor !*

În cadrul unui studiu in vitro s-a cercetat dacă tratamentele cu produse de albire a dinţilor
– cu diferite niveluri de concentraţie de peroxid de carbamidă sau de perhidrol – cresc
incidenţa cariilor.

Cu această ocazie, s-a concluzionat faptul că nici măcar un produs de albire cu pH ne-
utru şi conţinut de 10% de peroxid de carbamidă nu măreşte riscul incidenţei cariilor.

Dimpotrivă, conţinutul de fluorură de sodiu şi nitrat de potasiu din Opalescence PF
chiar întăreşte smalţul împotriva cariilor.

Toate produsele Opalescence
conţin formula PF
de reducere incidenţei cariilor.

*T. Al-Qunaian: The Effect of Whitening Agents on Caries Susceptibility
of Human Enamel. Operative Dentistry, 2005, 30-2, 265-270

Durată de
purtare:
30-60 
minute

Durată de
purtare:
2-6 ore

Durată de
purtare:

8 ore

Durată de
purtare:
30-60 
minute

Durata trata-
mentului: 
15 minute

Durata trata-
mentului:
1-3 zile
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Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Exemple de tratamente reuşite de albire a dinţilor

Gutiere pre-încărcate pentru albirea unei arcade complete. Comode, uşor de utilizat şi economice.
După purtarea a zece gutiere
Opalescence Trèswhite Supreme.

După purtarea a şase gutiere
Opalescence Trèswhite Supreme.

După purtarea a zece gutiere
Opalescence Trèswhite Supreme.

UP 5338      Opalescence Follow Up Kit în gutiere
3 gutiere Opalescence Trèswhite Supreme (pentru arcadele superioară şi inferioară)
3 gutiere UltraEZ (pentru arcadele superioară şi inferioară)
1 x 25 ml (32,03 g) Pastă de dinţi Opalescence

•  Pentru pacienţii care au utilizat gutiere pre-încărcate Opalescence Trèswhite Supreme şi doresc să-şi reîmprospăteze zâmbetul

•  Pentru pacienţii cărora li s-a administrat un tratament de albire în cabinet Opalescence Boost şi care doresc o albire suplimentară

•  Pentru pacienţii cărora li s-a efectuat o curăţare dentară profesională, dar care ar dori un zâmbet şi mai strălucitor. În multe cazuri, 
   câteva gutiere pot amplifica producerea efectului radiant al tratamentului profilactic

Pe lângă materialele de albire, această trusă conţine şi produsul UltraEZ (p. 20) în gutiere pre-încărcate
pentru a combate posibila apariţie a sensibilităţii dentare.
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2. Spălaţi-vă pe dinţi, apoi aşezaţi gutiera
pre-încărcată pe dinţi, centrând-o pe arcadă. 

1. Scoateţi gutierele pre-încărcate din amba-
lajul transparent (U = sus; L = jos).

3. Sugeţi uşor gutiera (ca şi cum aţi trimite
cuiva un sărut de la distanţă) pentru ca gu-
tiera internă să intre în contact cu dinţii. 

5. Sugeţi gutiera sau înghiţiţi salivă. Folosiţi
limba şi buzele pentru a distribui pe dinţi
materialul din gutiera internă. Dacă este
cazul, apăsaţi uşor cu degetul.

4. Îndepărtaţi gutiera externă (de susţinere)
şi aruncaţi-o. Gutiera internă, cea care
conţine gelul, rămâne fixată pe dinţi.

6. Purtaţi gutiera timp de 30 până la 60 de
minute, apoi scoateţi-o şi aruncaţi-o. Spă-
laţi-vă pe dinţi.

Patient Kit
10 pachete de blistere cu
câte o gutieră pentru arcadele 
superioară şi inferioară

UP 5703 Mentă
UP 5704 Pepene roşu
UP 5705 Piersică

A se păstra la rece.

Uşor de manevrat: Rezistenţa foarte mare a gu-
tierei face extrem de simplă aplicarea pe dantură

Gutiera internă, subţire şi flexibilă, se adaptează
foarte bine la forma arcadei şi este deja pre-în-
cărcată cu gel cu perhidrol 10%. 

Piersic Pepene roşu Mentă

„Albirea din mers” – oriunde şi oricând. Gutierele pre-încărcate gata de
utilizare reprezintă calea ideală către albirea profesională a dinţilor. Re-
comandate pentru împrospătare după efectuarea unei curăţări dentare
profesionale, sau pentru întărirea şi menţinerea efectelor tratamentului
în cabinet.

•  Tratament de albire a dinţilor cu o investiţie minimă – acceptabilă
pentru pacient şi profitabilă pentru cabinetul de medicină dentară

•  Durata de purtare este de numai 30-60 de minute, o dată pe zi; re-
zultate vizibile, de obicei, după 5-10 zile

•  Albire completă a zâmbetului

•  Gelul conţine formula PF brevetată (nitrat de potasiu şi fluorură de
sodiu) pentru reducerea sensibilităţii şi prevenirea cariilor

SixPack
6 Patient Kits
(conţinut ca mai sus)

UP 5706 Mentă
UP 5707 Pepene roşu
UP 5708 Piersică
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Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Exemple de tratamente reuşite de albire a dinţilor

Gutiere individuale pentru albirea completă a unei arcade sau a unui grup de dinţi. Duratele de purtare a gutierelor variază în funcţie de
concentraţia gelului folosit.

După cinci nopţi de tratament cu
Opalescence PF 10%.

După şase zile de tratament cu
Opalescence PF 20%.

După şaisprezece zile de tratament cu
Opalescence PF 20%.

Opalescence PF cu „Sustained Release” Formula

Formula unică „Sustained Release Formula” de la Ultradent asigură o eliberare lentă şi
de lungă durată a ingredientului activ. Astfel se asigură un nivel maxim de eficienţă.
Efectul gelului este menţinut chiar şi după mai multe ore de la aplicarea pe timpul
nopţii1.
Acesta este motivul pentru care cavităţile de stocare, aplicate uşor şi rapid cu LC Block-
Out Resin, sunt extrem de importante: Gutiera individuală poate conţine o cantitate
mai mare de gel de albire, fapt care conduce la o eficienţă mai mare şi la mai puţine
şedinţe de tratament.

1 Matis, B et al: In Vivo Degradation of Bleaching Gel Used in Whitening Teeth. JADA 1999 Feb 130 (2): 227-235

RĂMÂNE ACTIV PE TIMPUL NOPŢII!1

Universitatea din Indiana: Cantităţi mici de gel au fost prelevate
şi analizate la diverse intervale de timp.
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Opalescence® PF 
ALBIREA DINŢILOR ACASĂ

Truse Opalescence PF 
8 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF, 2 folii Sof-Tray de 0,9 mm,
1 diagramă de culori, 1 mini-casetă pentru protejarea gutierei,
1 x 1,2 ml (1,38 g) LC Block-Out Resin, 1 x 25 ml (32,03 g)
pastă de dinţi Opalescence, 1 Opalescence bag
Noaptea       4-6               2-4               30 
                    ore               ore               minute
10%PF         15%PF         20%PF         35%PF

UP 5379    UP 5382    UP 5385    UP 5388

UP 5380    UP 5383    UP 5386    UP 5389

UP 5381    UP 5384    UP 5387    UP 5390

59,8

Mentă          

Pepene roşu

Normal         

Mentă          

Pepene roşu

Normal         

Durată
de purtare

Durată
de purtare

Opalescence PF Refills
40 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF

Noaptea       4-6               2-4               30
                    ore               ore               minute

10%PF         15%PF         20%PF         35%PF

UP 5394    UP 5397   UP 5400   UP 5403

UP 5395   UP 5398   UP 5401   UP 5404

UP 5396   UP 5399   UP 5402   UP 5405
 195,90

Gelurile Opalescence PF au o consis-
tenţă vâscoasă, lipicioasă, care le îm-
piedică să se prelingă afară din gutieră.
„Sustained Release Formula” asigură
o eliberare lentă şi de lungă durată a
ingredientului activ. Sunt disponibile
gutiere individuale ce pot fi folosite
pentru eventuale – retuşuri – ulterioare
normale.

A se păstra la rece.

Opalescence bag
•  La îndemâna pacientului
•  Depozitare uşoară a seringilor de unică 
   folosinţă
•  De acum, componentă a fiecărei truse 
   Opalescence PF

•  Pentru pacienţii care folosesc gutiere individuale şi care doresc să-şi reîmprospăteze
zâmbetul 

În plus faţă de materialele de albire, această trusă conţine şi produsul UltraEZ de combatere a
unei posibile apariţii a sensibilităţii dentare.

UP 5337      Opalescence bag
goală, 1 buc.

UP 5339      Opalescence Follow Up Kit în seringi
2 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence PF 15% cu aromă de mentă, 2 x 1,2 ml (1,48 g) UltraEZ,
1 x 25 ml (32,03 g) pastă de dinţi Opalescence, 1 casetă pentru gutieră

nou

nou

•  Diferite concentraţii de peroxid de carbamidă, cu nitrat de potasiu şi fluor
•  Testate de-a lungul timpului şi economice pe termen lung, fără să necesite
   tratament în cabinet
•  Concepute pentru a preveni deshidratarea şi pentru a creşte durabilitatea
   nuanţei 
•  Formulă PF brevetată pentru un smalţ al dinţilor mai puternic, pentru
   scăderea sensibilităţii şi pentru prevenirea cariilor
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Curăţaţi minuţios dinţii înainte de a lua 
amprenta cu alginat. Încărcaţi amprenta cu
gips, apoi finisaţi mulajul.

Pentru cavităţile de stocare, aplicaţi LC Block-
Out Resin pe faţa labială a dinţilor ce urmează
a fi albiţi. Procedând astfel, se asigură faptul
că este suficient gel în gutieră în locurile po-
trivite. 

Stabiliţi nuanţa dinţilor înainte de tratament fo-
losind tabele de culori sau diagrama cu culori
Opalescence. Notaţi culoarea iniţială în fişa pa-
cientului. 

Utilizaţi folii cu răşină ultraflexibile Sof-Tray
pentru a confecţiona gutiere confortabile. În-
călziţi materialul până devine moale, aşezaţi-l
pe mulaj şi modelaţi-l cu pompa de vid. 

Lăsaţi gutiera pe mulaj până se răceşte, apoi
îndepărtaţi excesul de matrial cu un cutter.

Reaşezaţi gutiera pe mulaj. Verificaţi să nu
existe spaţii pe marginile gutierei. Dacă este
necesar, încălziţi uşor marginile cu o flacără şi
modelaţi-le cu degetele umede.

Utilizaţi foarfeca zimţată pentru a decupa per-
fect gutiera după marginea gingivală. Gutiera
trebuie să se situeze imediat în vecinătatea
marginii gingivale şi să nu se suprapună pe
ţesutul gingival. 

Gutieră individuală în stadiu final, finisată cu
precizie, gata de probă şi pentru adaptarea fi-
nală la cavitatea orală a pacientului.

Realizarea unei gutiere individuale cu pompa de vid 
Modelarea gutierelor individuale în laborator cu ajutorul pompei de vid după amprentă este sistemul ideal pentru albire cu Opalescence PF
şi Opalescence Quick.

La începutul tratamentului se recomandă instruirea pacientului privind modul de încărcare gutierei cu gel de albire, modul de amplasare
a gutierei în interiorul cavităţii orale şi modul de îndepărtare a excesului de gel. 

O variantă foarte eficientă de instruire este aceea de a efectua prima aplicare la cabinetul de medicină dentară, fie cu Opalescence Quick
(şi rugând pacientul să rămână în sala de aşteptare timp de jumătate de oră), fie cu Opalescence PF (şi permiţându-i pacientului să
plece acasă, dar instruindu-l în prealabil asupra modului de scoatere a gutierei). Pentru păstrarea seringilor, pacientul poate folosi Opa-
lescence bag. Programaţi apoi o întâlnire pentru efectuarea retuşurilor ulterioare.

Instrucţiunile pentru pacient menţionate anterior pot fi găsite şi în interiorul truselor Opalescence PF.

Instrucţiuni pentru pacient

Curăţaţi dinţii şi introduceţi gutiera pe arcadă.Încărcaţi gutiera cu 1/2 sau 1/3 din conţinutul
seringii cu gel Opalescence PF.

Apăsaţi uşor marginile gutierei spre arcadă, 
labial şi palatinal. 

Îndepărtaţi excesul de gel cu o periuţă de dinţi
moale sau cu degetul curat.

La sfârşitul tratamentului, periaţi dinţii şi cu-
răţaţi gutiera cu o periuţă de dinţi moale şi cu
apă rece. 

Dacă apare o senzaţie semnificativă de sensi-
bilitate, întrerupeţi tratamentul şi contactaţi me-
dicul dentist.

După utilizare, păstraţi gutiera în caseta spe-
cială. Aici se va păstra şi după încheierea tra-
tamen-tului.

Odată fixată gutiera, clătiţi gura de două ori.
Durata de tratament începe în acest moment. 
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Avantajele folosirii gelului Opalescence Quick premergător tratamentului de albire a dinţilor
acasă:
•  Acesta reprezintă cea mai bună ocazie de a face pacientului o demonstaţie practică despre cum se încarcă şi se fixează gutierele,

dar şi cum se îndepărtează excesul de gel.

•  Dacă apar simptome de sensibilitate a dinţilor în această primă şedinţă, pacientul se află în sala de aşteptare şi personalul
poate interveni imediat.

•  De obicei, primul tratament cu Opalescence Quick albeşte vizibil dinţii. Pacientul este motivat să continue cu albirea acasă, 
folosind regulat gutiererele şi gelurile Opalescence PF.

Observaţie: 

Unii pacienţi s-ar putea să solicite tratamentul
efectiv în cabinet însă, – după ce primesc expli-
caţiile adecvate – preferă procedura ce implică
numai prezenţa în sala de aşteptare pentru că le
oferă avantajul purtării unei gutiere confortabile.

Acest lucru este un avantaj şi pentru dvs., deoa-
rece alegerea unei astfel de metode de albire sub
supraveghere în cabinet nu vă răpeşte din timp.

Opalescence® Quick PF 45%
TRATAMENT DE ALBIRE A DINŢILOR ÎN SALA DE AŞTEPTARE

•  Gutiere cu peroxid de carbamidă 45% – pentru rezultate
  rapide 

•  Sub supraveghere, dar fără să vă răpească din timpul
   efectiv de tratament 
•  Formula PF brevetată pentru întărirea smalţului dinţilor,
   scăderea sensibilităţii şi prevenirea cariilor 

Opalescence Quick combină rezultatele tratamentelor de albire a dinţilor în cabinet şi acasă. 
Cu o aplicare extrem de rapidă a unui compus cu concentraţie ridicată, puteţi oferi un tratament în cabinet sub supraveghere continuă
doar prin simpla purtare a unei gutiere.
Pacienţii dvs. rămân sub supraveghere în timp ce îşi albesc în mod confortabil dinţii în numai 30 de minute în sala dvs. de aşteptare.
În general, rezultatele finale sunt atinse după 3 până la 4 şedinţe.

UP 5346 Opalescence Quick PF 45%
4 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence Quick PF

UP 5348 Opalescence Quick PF 45%
20 x 1,2 ml (1,50 g) Opalescence Quick PF

A se păstra la rece. „Opalescence Follow up Kits” sunt disponibile pentru retuşuri – a se vedea pagina 11!
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LC Block-Out Resin
RĂŞINĂ FOTOPOLIMERIZABILĂ BLOCK-OUT

LC Block-Out Resin este utilizată pe mulajul dinţilor pentru a crea ca-
vităţi de stocare în interiorul gutierei. Astfel se asigură existenţa unei
cantităţi adecvate de gel exact acolo unde este necesar.

Folii clasice Sof-Tray®

FOLII  PENTRU CONFECŢIONAREA GUTIERELOR CU POMPA DE VID 

•  Extrem de flexibile, ideale pentru confecţionarea gutierelor de albire, pot fi folosite şi 
   pentru modelarea gutierelor de desensibilizare cu UltraEZ sau cu Flor-Opal. 
•  Culoare transparentă, formă pătrată 127 x 127 mm 

UP 240 Trusă cu LC Block-Out Resin
4 x 1,2 ml (1,38 g) LC Block-Out Resin
20 Black Mini Tips

UP 241 LC Block-Out Resin Refill
4 x 1,2 ml (1,38 g) LC Block-Out Resin

Foarfecă zimţată Ultra-Trim 
FOARFECĂ ZIMŢATĂ PENTRU DECUPAREA GUTIERELOR

•  Arc pentru a reduce efortul făcut de deget 
•  Lame fin zimţate 
Utilizaţi această foarfecă din oţel inoxidabil pentru a tăia/decupa cu precizie marginea gutierei după forma papilei interdentare şi a liniei
gingivale.
Lungime totală (lame închise): 155 mm 

UP 605 Foarfecă zimţată Ultra-Trim
1 buc.

Mini-casete pentru protejarea gutierei Opalescence®

•  Mini-casete pentru protejarea gutierelor atunci când nu sunt folosite 
•  Formă plată, de buzunar 
•  Dimensiuni interioare: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm

UP 226        Folii normale Sof-Tray,       0,9 mm (0,035")                                   25 buc.

UP 227        Folii medii Sof-Tray,            1,5 mm (0,060")                                   20 buc.

UP 284        Folii groase Sof-Tray,          2,0 mm (0,080")                                         20 buc.

UP 707 Pachet cu mini-casete diverse pentru protejarea gutierei
                20 buc.: 6 x albastru / 7 x verde / 7 x pepene roşu

A se păstra la rece.

Black Mini Tip

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Tips

Dr. Dan Fischer recomandă pelicula flexibilă de albire care se adaptează la forma dinţilor „ca o lentilă de contact”. Se recomandă să
se folosească cea mai subţire peliculă, de 0,9 mm (UP 226). Foliile mai groase pentru gutiere sunt concepute pentru gutierele

nocturne sau pentru a fi folosite sub formă de aplicare ATM.
Iniţial concepute pentru piaţa americană, ele au formă pătrată din care trebuie decupată o formă circulară pentru a fi compatibile cu
pompele de vid rotunde. Tăiaţi cu o foarfecă obişnuită după un contur circular.

!

UP 242 LC Block-Out Resin Econo Kit
20 x 1,2 ml (1,38 g) LC Block-Out Resin
20 Black Mini Tips
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•  Rapid şi eficient 
•  Tratament de albire a dinţilor în cabinet 
•  Material activat chimic – nu necesită lampă de fotopolimerizare: 
   fără iradiere, fără alt echipament 
•  Sistemul de amestec cu două seringi asigură gel proaspăt la 
   fiecare aplicare 
•  Ideal pentru albirea unui singur dinte sau a arcadelor complete

Opalescence Boost este un gel cu conţinut de 38% perhidrol, cu pH neutru, pentru eficienţă şi siguranţă maxime. După activare, 
Opalescence Boost se administrează direct din seringă. Curge uniform, fără să se sedimenteze.
Culoarea roşie distinctă uşurează aplicarea precisă şi asigură îndepărtarea completă. Timpul de tratament este de 10 până la 20 de
minute şi poate fi repetat de 4 până la 6 ori pe şedinţă, dacă este necesar.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

Înaintea aplicării tratamentului de albire. Rezultatul final.

După şase aplicări de 15 minute, în ca-
drul a două şedinţe cu Opalescence
Boost.

După trei aplicări de 15 minute, în ca-
drul unei singure şedinţe cu Opales-
cence Boost.

După opt aplicări de 15 minute, în ca-
drul a trei şedinţe cu Opalescence
Boost.
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Activaţi Opalescence Boost prin amestecare exact înainte de aplicare. Vă rugăm să urmaţi instrucţiunile !

Opalescence Boost este un gel activat chimic, care nu necesită lampă sau laser1,2,3,4.

3. Pentru activare, apăsaţi substanţa din seringa roşie în cea
transparentă şi invers, cu ajutorul degetelor mari, rapid în
ambele direcţii de cel puţin 25 de ori (de 12-13 ori în fiecare
parte). Împingeţi întreg conţinutul amestecat în seringa roşie.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND 
AMESTECAREA
Lăsaţi substanţele să atingă temperatura
camerei înainte de a fi amestecate.

Asiguraţi-vă că seringile transparentă şi
roşie sunt fixate în siguranţă înainte de
a începe:

4. Îndepărtaţi seringa transparentă şi aruncaţi-o. 5. Înşurubaţi aplicatorul 20 ga Micro FX Tip pe seringa roşie.
Înainte de a-l aplica intraoral, verificaţi fluiditatea materialului
pe un tifon de bumbac sau placă de amestec pentru a vă asi-
gura că nu există neuniformităţi. NU continuaţi dacă remarcaţi
o rezistenţă. Ataşaţi un nou aplicator şi testaţi din nou înainte
de aplicare.

1. Amestecaţi agentul de activare cu cel de albire prin apăsa-
rea pistonului seringii roşii, împingând întreg conţinutul în
seringa transparentă.

2. Apăsaţi cu forţă tija mică transparentă în pistonul transpa-
rent, asigurându-vă că aceasta este apăsată complet în se-
ringa mai mare transparentă (după cum este indicat prin
cercul roşu).

OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ: După amestecare, Opalescence Boost îşi păstrează calităţile timp de 10 zile (dacă este păstrat la rece).
După 10 zile, deoarece în seringă se poate acumula presiune, aruncaţi-o la deşeuri în mod corespunzător. Se recomandă clătirea

materialelor cu apă şi evacuarea într-o reţea de canalizare sau la toaletă, urmată de câţiva litri de apă. NU evacuaţi la gunoiul menajer;
materialul respectiv poate conţine materiale inflamabile precum hârtie, carton, cauciuc, piele, bumbac, etc., ceea ce poate produce o
combustie accidentală. Mai mult, se va evita contactul dintre acestă substanţă pe bază de peroxid cu materiale inflamabile în timpul
aplicării; se pot produce combustii accidentale. AVERTIZARE: Protejaţi ochii pacienţilor şi ai personalului medical cu ochelari de protecţie.
În timpul proceselor de amestecare, aplicare şi îndepărtare se vor utiliza ochelari cu protecţie laterală. Perhidrolul poate provoca arsuri
la nivelul ţesuturilor moi (piele, gingie, buze). Izolaţi aceste zone de substanţele de tratare.

!

Tratament de albire a dinţilor activat cu UV?
Un comentariu pe tema unui studiu recent se poate găsi pe http://health.msn.com

Motivaţia:
Cine nu-şi doreşte o gură de un alb strălucitor precum perlele?! Majoritatea metodelor de albire se bazează
pe soluţii de perhidrol, dar unele companii susţin că perhidrolul este mai eficient şi mai rapid atunci câd
este folosit în combinaţie cu lămpile UV.

Problema:
Noi studii în domeniu arată că lămpile UV nu îmbunătăţesc procesul de albire şi, mai grav, acestea pot fi
periculoase. În februarie 2009, un studiu publicat în ediţia online a revistei Journal of Prosthodontics a
arătat că nu există nici o diferenţă între dinţii albiţi prin tratamente cu perhidrol combinate cu lămpi UV
sau lămpi de încălzire şi cei albiţi doar cu soluţie. Un studiu publicat în ianuarie 2009 în revista britanică
Photochemical & Photobiological Sciences a mers şi mai departe. Articolul arăta că nu numai că trata-
mentele cu lămpi nu au efect, ci şi expun utilizatorii la nivele uimitor de ridicate de radiaţii UV generatoare
de cancer. Una dintre lămpile testate de către echipă a emis o doză de patru ori mai ridicată decât cea
emisă la expunerea la soare timp de o după-amiază întreagă în mijlocul verii.

1 Kugel et al.: Clinical evaluation of chemical and light-activated tooth whitening systems. Compend Contin Educ Dent, 2006 Jan. 2 Buchalla et al.: External bleaching therapy with activation by heat, light or laser – A systematic review. Dental Materials
(23), 2007. 3 New Generation In-Office Vital Tooth Bleaching, Part 1&2. CRA-Newsletter, Vol 26, 2002 Nov / Vol. 27, 2003 March. 4 Hein, DK et al: In-office vital tooth bleaching - what do lights add? Compend Contin Educ Dent. 2003 Apr; 24 (4A):
340-52.

25 x
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Pentru albirea unui singur dinte devital, acoperiţi 
dinţii adiacenţi cu OpalDam.

Aplicaţi OpalDam pe partea linguală şi pe partea
labială a gingiei, lăsând substanţa să iasă prin
ambrazuri pentru a izola complet gingia.

Acoperiţi obturaţia de canal cu ionomer de sticlă,
după care umpleţi cavitatea coronară cu gelul
Opalescence Boost.

Aplicaţi gelul şi pe suprafaţa labială. În acest mod
Opalescence Boost acţionează eficient atât în interior,
cât şi în exterior.

Tratament de albire a dinţilor devitali

O metodă alternativă de albire a dinţilor devitali: Opalescence Endo (tehnica „Walking Bleach”) – a se vedea pagina 21.

Pentru aplicare, comandaţi: 
Micro 20 ga Tip, Micro 20 ga FX Tip

TRATAMENTUL DE ALBIRE A DINŢILOR ÎN CABINET

„Opalescence Follow Up Kits” sunt disponibile pentru şedinţe de albire ulterioară
acasă şi pentru retuşuri – a se vedea pagina 8!

Micro 20 ga FX pentru
Opalescence Boost

Micro 20 ga
pentru

OpalDam

La tratamentul de albire cu Opalescence Boost
nu trebuie protejată decât partea arcuită a gingiei.
O modalitate uşoară şi eficientă de a realiza acest
lucru este să folosiţi răşina fotopolimerizabilă
OpalDam ca material de protecţie, produs care se
aplică direct din seringă.

Eliberaţi produs Opalescence Boost direct din se-
ringă cu ajutorul unui aplicator Micro 20 ga FX
Tip pentru a distribui uniform gelul. Pentru re-
zultate mai bune, gelul de pe suprafaţa dinţilor
poate fi amestecat la fiecare 5 minute.

După 15 minute, gelul poate fi îndepărtat cu
pompa de vid. Pentru a îndepărta gelul, utilizaţi
o canulă de aspiraţie subţire, de exemplu Surgi-
Tip, ataşată adaptorului de vid Luer. Îndepărtaţi
toate urmele vizibile de gel înainte de a curăţa
bine dinţii cu pulverizatorul de apă. Dacă este ne-
cesar, tratamentul poate fi repetat.

La încheierea tratamentului, OpalDam se îndepărtează
cu uşurinţă, fragmentat în 1-2 bucăţi cu ajutorul unei
sonde.

Tratament de albire a dinţilor vitali 

UP 5332 Opalescence Boost Patient Kit
2 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Agent de activare, 1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam,
1 IsoBlock, 5 buc. Micro 20 ga şi Micro 20 ga FX Tips, 1 diagramă a culorilor
de exemplu pentru 1 pacient, arcadele superioară şi inferioară, aplicări multiple

UP 5330 Opalescence Boost Intro Tip
4 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Agent de activare, 1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam,
2 IsoBlock, 10 buc. Micro 20 ga şi Micro 20 ga FX Tips, 2 buc. diagrame culori,
2 adaptoare de vid Luer, 2 SurgiTips*
* pentru sucţiune după aplicare (informaţii referitoare la adaptorul de vid Luer la pagina 94)

UP 5331 Opalescence Boost Refill
2 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Agent de activare,
5 Micro 20 ga FX Tips, 1 diagramă a culorilor

UP 5344 Opalescence Boost Econo Refill
20 x 1,2 ml (1,49 g) Opalescence Boost/Agent de activare

UP 5336 Opalescence Boost Skini Patient Kit
4 x 0,5 ml (0,62 g) Skini Syringes cu Opalescence Boost/Agent de activare,
1 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam, 1 IsoBlock, 4 buc. Micro 20 ga şi Micro 20 ga FX Tips,
1 diagramă a culorilor
pentru albirea unui singur dinte, dacă urmează să se amestece cantităţi mici de produs

A se păstra la rece.
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KleerView™

DISPOZITIV DE DEPĂRTARE PENTRU OBRAJI  ŞI  BUZE

Perfect pentru tratamentul de albire a dinţilor în cabinet, pentru efectuarea adeziunilor şi a fotografiilor clinice şi pentru aplicarea de
compozit. Se poate dezinfecta.

Ochelarii de protecţie de înaltă calitate favorizează crearea unui mediu modern pentru me-
dicina dentară. Ochelarii de protecţie UltraTect respectă standardele americane (standardele
ANSI Z87.1 şi cerinţele CSA 794.3 referitoare la protecţii laterale şi împotriva impactelor
de înalt nivel), cântărind numai 37 g. Lentilele sunt turnate din policarbonat, nu dintr-un
simplu material plastic, asigurând proprietăţi optice superioare precum şi rezistenţă la zgâ-
riere. A nu se utiliza ca protecţie antilaser.

Ochelarii de culoare cenuşie protejează ochii împotriva tuturor fasciculelor puternice de 
lumină naturală. 

Ochelarii transparenţi sunt indicaţi pentru protejarea medicului dentist şi a pacientului împo-
triva stropirii în timpul tratamentului, în special pe durata procedurilor de albire în cabinet.

Ochelarii de culoare portocalie pot fi utilizaţi pentru protecţia împotriva radiaţiilor UV emise
la fotopolimerizarea dentară.

UP 1820 Dispozitiv de depărtare pentru obraji şi   
buze KleerView
Mărime pentru copii, 1 buc.

Utilizaţi IsoBlock pentru albirea dinţilor cu 
Opalescence Boost. 

UP 914 - Ramă cenuşie/lentile cenuşii

UP 501 - Ramă transparentă/lentile transparente

UP 508 - Ramă portocalie/lentile portocalii

IsoBlock™

SEPARATOR PENTRU LIMBĂ/OCLUZIA DINŢILOR

UltraTect®
OCHELARI DE PROTECŢIE

•  Susţinere bilaterală a ocluziei posterioare a dinţilor şi blocajul limbii
•  Creşte gradul de confort al pacientului, relaxează ATM
•  Dezinfectabil

UltraTect
1 bucată

UP 914 Ramă cenuşie/lentile cenuşii
UP 501 Ramă transparentă/lentile transparente
UP 508 Ramă portocalie/lentile portocalii

UP 331 IsoBlock
10 buc.

UP 1821 Dispozitiv de depărtare pentru obraji şi       
buze KleerView
Mărime pentru adulţi, 1 buc.
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OpalDam este un material pe bază de metacrilat destinat izolării ţesuturilor adiacente dinţilor ce vor fi supuşi tratamentului de albire.
OpalDam se utilizează la protejarea dinţilor adiacenţi, în cazul în care se doreşte albirea unui singur dinte. OpalDam este un material fo-
topolimerizabil şi care reflectă lumina, având ca scop protejarea ţesuturilor contra căldurii. Câteva secunde de fotopolimerizare (10-
20 secunde) sunt suficiente pentru fiecare dinte. Înainte de a se aplica OpalDam, se recomandă ca gingia să fie perfect uscată. 

OpalDam este disponibil în două culori: OpalDam clasic este de culoare alb strălucitor. Acesta se livrează împreună cu trusele Opales-
cence Boost. OpalDam Green este de culoare verde strălucitor şi conferă un contrast special gingiei şi dinţilor.

UP 324 OpalDam Kit
4 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam
10 Micro 20 ga Tips
10 Black Mini Tips

UP 1824 OpalDam Green Kit
4 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green
10 Micro 20 ga Tips
10 Black Mini Tips

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Tip / Micro 20 ga Tip

OpalDam®

RĂŞINĂ DE IZOLARE FOTOPOLIMERIZABILĂ

10-20 secunde pentru fiecare dinte sunt sufi-
ciente pentru a fotopolimeriza materialul.

OpalDam se aplică uşor, direct din seringă.
Pentru a realiza izolarea, aplicaţi răşină într-un
strat de cca. 0,5 mm pe suprafaţa smalţului
uscat.

În timpul tratamentului de albire, OpalDam
acţionează ca element de izolare.

La terminarea şedinţei, îndepărtaţi cu uşurinţă
produsul OpalDam cu ajutorul unei sonde.

Variantă alternativă: OpalDam Green, produs
ce conferă un contrast special gingiei şi struc-
turii dinţilor.

nou

Black Mini Tip Micro 20 ga Tip

nou

UP 325 OpalDam Refill
4 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam

UP 326 OpalDam Econo Refill
20 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam

UP 1825 OpalDam Green Refill
4 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green

UP 1826 OpalDam Green Econo Refill
20 x 1,2 ml (1,34 g) OpalDam Green

•  Protejează ţesuturile moi cu un agent de izolare sigur 
•  Aplicare directă
•  Îndepărtare uşoară
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• Rezultate imediate!
• Acţionează rapid şi eficace împotriva sensibilităţii dentare cauzată

de periaj, efecte termice sau chimice, expunerea coletului sau albire
• Disponibil în gutiere pre-încărcate sau în seringi pentru încărcarea

gutierelor individuale

Gelul vâscos şi lipicios rămâne în gutieră şi pe dinţi, pentru un efect intens. Durată de purtare: între 15 şi 60 de minute.

Încărcare cu seringa

UP 1008 UltraEZ Refill
4 x 1,2 ml (1,48 g) UltraEZ

UP 1007 UltraEZ Econo Refill
20 x 1,2 ml (1,48 g) UltraEZ

Gutiere pre-încărcate

UP 5721 Gutiere pre-încărcate UltraEZ
10 gutiere pentru arcada superioară,  
10 gutiere pentru arcada inferioară

UltraEZ®

GEL PE BAZĂ DE NITRAT DE POTASIU 3% 
CU FLUORURĂ DE SODIU 0,25%

•  Rezultate de durată!
•  Efect de desensibilizare mai lent, dar care durează mai mult faţă
   de tratamentul ce foloseşte numai gel cu nitrat de potasiu 
   (UltraEZ)

•  Disponibil în gutiere pre-încărcate sau în seringi pentru 
   încărcarea gutierelor individuale

O sursă unică de eliberare continuă de 0,5% ioni de fluor într-un gel lipicios şi vâscos (1,1% fluorură de sodiu neutră este echivalen-
tul a 0,5% ioni de fluor). 
Durată de purtare: între 30 şi 60 de minute.

Încărcare cu seringa

UP 224 Flor-Opal Econo-Kit
20 x 1,2 ml (1,46 g) Flor-Opal

Gutiere pre-încărcate

UP 5725 Gutiere pre-încărcate Flor-Opal
10 gutiere pentru arcada superioară,  
10 gutiere pentru arcada inferioară

Flor-Opal®
GEL PE BAZĂ DE FLUORURĂ DE SODIU 1,1%
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Opalescence® Endo
TEHNICĂ „WALKING BLEACH” 

Înainte DupăDupăÎnainte

•  35% perhidrol
•  Produs gata preparat, alimentat din seringă
•  Vâscozitate ideală pentru aplicare şi închidere uşoară
•  Economic şi rapid

Obturaţi temporar cavitatea de acces. 
Recomandăm cimentul clasic temporar hidrofil
UltraTemp Regular pe bază de policarboxilat.

Lăsaţi să treacă aproximativ 2 săptămâni între
momentul îndepărtării Opalescence Endo şi res-
taurarea definitivă.

Îndepărtaţi excesul folosind un beţişor cu vată.
În majoritatea cazurilor, albirea dintelui are loc
după 1-3 zile. Dacă este necesar, repetaţi trata-
mentul cu Opalescence Endo. 

Deschideţi accesul către camera pulpară a dinte-
lui devital şi îndepărtaţi obturaţia la 1-2 mm sub
joncţiunea amelo-cement. Aplicaţi o bază de io-
nomer de sticlă şi apoi Oplalescence Endo.
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UP 1270 Opalescence Endo Kit
2 x 1,2 ml (1,45 g)
Opalescence Endo
20 Black Mini Tips

Pentru aplicare, comandaţi:
Black Mini Tip

Pr
in

 am
ab

ili
tat

ea
 d

-lu
i D

r. 
Te

d 
Cr

ol
l

Black Mini Tip

De ce Opalescence Endo şi nu pasta de perborat de sodiu preparată în 
cabinet? 

Mulţi medici dentişti utilizează o pastă preparată în cabinet din perborat de sodiu şi apă sau
soluţie de H2O2 pentru albirea dinţilor devitali.

Care sunt avantajele oferite de Opalescence Endo?
• Pastele preparate în cabinet trebuie introduse în cavitate cu spatula dintr-un vas dappen. 

Pe de altă parte, produsul Opalescence Endo este deja încărcat în seringă, ceea ce face 
aplicarea igienică şi rapidă.

• Pastele preparate în cabinet au, în general, o consistenţă mai moale, ceea ce împiedică 
sigilarea ermetică a cavităţii după aplicare. Comparativ, Opalescence Endo este un produs 
rigid, uşor de introdus în cavitate şi care poate fi acoperit fără probleme cu un material de 
obturaţie temporară. 

• Pastele preparate în cabinet nu conţin întotdeauna aceeaşi cantitate standard de substanţă 
activă şi, din acest motiv, eficacitatea lor poate fluctua. În multe cazuri, tratamentul trebuie 
repetat de mai multe ori. Pe de altă parte, Opalescence Endo are întotdeauna aceeaşi con-
centraţie a ingredientelor active iar albirea dinţilor dă rezultate în numai 1-3 zile. 

• Opalescence Endo este un produs gata preparat, economic şi cu o mare durată de viaţă 
înainte de folosire

!

AVERTIZARE: 
Albirea dinţilor poate fi mai rapidă decât credeţi! 

Se recomandă să se aleagă ca dată a tratamentului cu 
Opalescence Endo o zi de la începutul săptămânii, pentru ca
pacientul să poată veni la cabinet imediat ce dintele tratat
capătă aceeaşi culoare ca şi dinţii adiacenţi, în numai o zi
sau două.

UP 1323 Opalescence Endo Refill
2 x 1,2 ml (1,45 g)
Opalescence Endo

A se păstra la rece. 



Tratamentul de albire a dinţilor
poartă un nume!

Sistemul complet de albire a dinţilor de la 
Ultradent Products, leader în acest domeniu:

Opalescence Trèswhite Supreme – Tehnica „Bleaching to go”

Opalescence PF – Tratament de albire acasă cu gutiere individuale

Opalescence Quick – Gutiere individuale pentru sala de aşteptare

Opalescence Boost – Rapid şi eficient, fără lămpi de fotopolimerizare

Opalescence Endo – Rezultate rapide – pentru dinţii devitali

Opalustre – Pastă de microabraziune pentru un luciu natural al smalţului

Opalescence Pastă de dinţi – Prospeţime pentru o strălucire de durată

Singurele produse de albire a dinţilor cu 
formula brevetată – de întărire a smalţului 
şi pentru prevenirea sensibilizării!



A L B I R E A  D I N Ţ I L O R

23

Înainte Cupa cu perie întinde pasta Opalustre pe toată
suprafaţa dintelui. Se recomandă ca, din când în
când, să verificaţi efectul prin clătire.

După ce se fixează diga, aplicaţi Opalustre direct
din seringă pe smalţul discromic.

După micro-abraziune şi după 21 de zile de albire
a dinţilor acasă cu Opalescence. 

Opalustre crează un efect de lustru natural prin
abraziunea chimică şi mecanică.

Microparticule de carbură de silicon din pasta
Opalustre. 

Suprafaţa
aprismatică naturală

Suprafaţa
aprismatică 
Opalustre

Opalustre®

PASTĂ DE ABRAZIUNE CHIMICĂ ŞI  MECANICĂ 

Oplalustre este o pastă vâscoasă de abraziune care conţine micro-particule de carbură de siliciu şi acid hidrocloric 6,6% într-o bază so-
lubilă în apă. Această combinaţie permite îndepărtarea petelor chimice printr-o abraziune mecanică fină. Poate fi utilizată la îndepărtarea
defectelor inestetice rezultate în urma decalcifierii smalţului pe o profunzime de maxim 0,2 mm. Ideal pentru demineralizările superficiale
albe şi maronii cauzate de pătarea smalţului în urma instalării fluorozei dentare 1, precum şi leziunile sub formă de puncte albe.

Cupele de lustruire prevăzute cu peri OpalCups de tip zăvor sunt utilizate cu tehnica microabrazivă Opalustre pentru a facilita o acţiune
mai agresivă şi pentru a minimiza abaterile. Cupele de finisare OpalCups sunt utilizate împreună cu Opalustre pentru lustruirea suprefeţei
smalţului nou tratat. Ambele tipuri de cupe OpalCups sunt autoclavabile pentru un număr limitat de cicluri.
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Dinţii discromici sunt izolaţi perfect cu OpalDam.
Opalustre se aplică direct din seringă, cu ajutorul
unu aplicator Black Mini Tip.

Opalustre se îndepărtează cu ajutorul unui pul-
verizator cu apă; vă rugăm să acordaţi maximă
atenţie pentru o îndepărtare minuţioasă. Verificaţi
apoi dacă este necesară repetarea tratamentului.

Cu viteză scăzută, o cupă OpalCup este apăsată
şi rotită pe suprafeţe.

Rezultatul tratamentului cu Opalustre: Sus: înainte.
Jos: după.
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UP 5554 Opalustre Kit
2 x 1,2 ml (1,87 g) Opalustre
10 White Mac Tips
10 OpalCups, 5 cu perie şi 5 de finisare

Pentru aplicare, comandaţi:
White Mac Tips / OpalCups

White Mac Tip

Cupă cu perie OpalCup

•  Îndepărtează petele superficiale albe şi maronii
•  Formă de tratament minim invazivă pentru pacienţii cu
  fluoroză dentară

•  Rezultate de la prima şedinţă
•  Un produs conceput pentru extinderea aplicabilităţii şi
  pentru câştigarea încrederii pacienţilor

1 Croll TP, Segura A, Donly J. Enamel microabrasion: new considerations in 1993. PP&A 1993 5:19-29 (Lit #53)

OpalCup 

UP 555 Opalustre Refill
4 x 1,2 ml (1,87 g) Opalustre

UP 5800 Cupe cu perie OpalCups
20 buc.

UP 5799 Cupe de finisare OpalCups
20 buc.



MATERIALE PROMOŢIONALE

Încântaţi-vă pacienţii cu ideea unor dinţi mai albi
folosind materialele promoţionale destinate ca-
binetului dvs.:

POSTERE DE MARI DIMENSIUNI - 36" x 24"

POSTERE DE MICI DIMENSIUNI - 16" x 20"

BROŞURI

TICHETE DE PROGRAMARE


