SISTEMUL PROFESIONAL DE ALBIRE A DINȚILOR
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Professional Oral Care Xtrawhite Liquid & Powder ONE
Professional Oral Care Xtrawhite Liquid & Powder ONE este un kit doză unică care conține tot
ceea ce este necesar pentru a efectua tratamentul profesional de albire a dinților în cabinetul dentar.
Kitul conține un flacon cu pulbere și un flacon cu lichid care se amestecă pentru a obține gelul de
albire. Pudra conține și nitrat de potasiu pentru reducerea imediată a sensibilității acute în timpul
tratamentului. Sistemul de albire este însoțit de CARD Professional Oral Care Xtrawhite, care
datorită ghidului cu nuanțe de culoare va permite o evaluare obiectivă a rezultatelor după tratament,
iar autocolantele de certificare vor raporta informații relevante despre sesiunea de tratament.
Kitul include, de asemenea, creionul de albire pentru utilizare la domiciliu, POCKET WHITE,
conceput pentru a ajuta pacientul să-și mențină în timp rezultatele obținute în cabinetul dentar.
Cod. EE632/PR – Cutia conține:
TRATAMENTUL PROFESIONAL
		 - 1 flacon de Xtrawhite LIQUID ONE 38% HP (doză unică)
		 - 1 flacon de Xtrawhite POWDER ONE (doză unică)
		 - 1 spatulă
		 - 1 Xtrawhite CARD cu autocolant
		 - 1 set instrucțiuni de utilizare pentru medicul dentist.
TRATAMENTUL LA DOMICILIU
		 - 1 creion de albire Pocket White +
		 instrucțiuni de utilizare pentru pacient

Procedura
1

În caz de sensibilitate dentinară
existentă,
recomandăm
un
tratament preventiv cu Professional
Oral Care NANO HAP.
Dispozitiv medical clasa IIa.

5

Colectați gelul și aplicați-l pe toată
suprafața care urmează să fie
tratată.

Medicul dentist va decide
tratamentul de efectuat în urma
anamnezei și istoricului pacientului.
Asigurați-vă că dinții care urmează a
fi tratați au beneficiat în prealabil de
curățare profesională și continuați cu
evaluarea inițială a gradului de albire.

6

Activați procesul de albire
folosind EASY LAMP (timp maxim:
15 minute).

2

Ridicați buza folosind un
depărtător de obraz sau o rolă de
vată. Protejați gingia cu bariera
gingivală QUICK MASK BLUE.
Folosiți mănuși, măști și ochelari
de protecție înainte de prepararea
gelului de albire.

7

Aspirați și îndepărtați produsul
după maxim 15 minute folosind o
compresă și clătiți bine.

3

Deschideți flaconul de Xtrawhite
LIQUID ONE și turnați conținutul
în flaconul cu pulbere Xtrawhite
POWDER ONE.

4

Amestecați cu ajutorul spatulei
până la obținerea unui gel omogen.

8

Îndepărtați bariera gingivală
folosită
pentru
protecția
parodonțiului marginal.

În caz de sensibilitate după
tratament, se recomandă repetarea
aplicării Professional Oral Care
NANO HAP.

TRATAMENT DE ALBIRE
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Professional Oral Care Xtrawhite Liquid & Powder FOUR
Professional Oral Care Xtrawhite Liquid & Powder FOUR este un set care conține tot ceea ce este
necesar pentru a efectua 4 tratamente profesionale de albire a dinților în cabinetul dentar.
Kitul conține patru flacoane cu pulbere și patru flacoane cu lichid, care se amestecă pentru a obține
gelul de albire; o seringă cu QUICK MASK BLUE, barieră gingivală lichidă (fotopolimerizabilă) care
va fi utilizată pentru protecția parodonțiului marginal în timpul tratamentului de albire.
Pudra conține și nitrat de potasiu pentru reducerea imediată a sensibilității acute în timpul
tratamentului.
Sistemul de albire este însoțit de patru CARD Professional Oral Care Xtrawhite, care datorită
nuanțelor de culoare vor permite o evaluare obiectivă a rezultatelor după tratament, iar
autocolantele de certificare vor raporta informații relevante despre sesiunea de tratament.
Kitul include, de asemenea, 4 creioane de albire pentru utilizare la domiciliu, POCKET WHITE,
concepute pentru a ajuta pacientul să-și mențină în timp rezultatele obținute în cabinetul dentar.
Cod. EE631/PR - Cutia conține:
TRATAMENTUL PROFESIONAL
		 - 4 flacoane de Xtrawhite LIQUID ONE 38% HP (doză unică)
		 - 4 flacoane de Xtrawhite POWDER ONE (doză unică)
		 - 4 spatule
		 - 1 seringă cu 3,5 gr de QUICK MASK BLUE + 4 ace
		 - 4 Xtrawhite CARD cu 4 autocolante
		 - 1 set instrucțiuni de utilizare pentru medicul dentist
TRATAMENTUL LA DOMICILIU
		 - 4 creioane Pocket White + 4 seturi de instrucțiuni de utilizare
		 pentru pacient

LAMPA DE ALBIRE

EASY LAMP
Lămpile EASY LAMP, concepute pentru utilizarea în tratamentele de albire
a dinților Professional Oral Care Xtrawhite, sunt certificate ca dispozitive
medicale clasa I pentru a garanta performanțe de top în condiții de siguranță
maximă.
Datorită dimensiunilor și flexibilității sale, capul lămpii radiază un fascicul
puternic de lumină rece pentru a putea realiza albirea a 16 sau mai mulți
dinți într-o singură aplicare și cu un confort absolut pentru pacient.
LED-urile EASY LAMP radiază o lumină albastră cu o lungime de undă de
la 430 la 490 nm, ceea ce permite o creștere minimă de temperatură, fără
afectarea țesutului moale.
Lămpile sunt echipate cu un braț flexibil capabil să se
adapteze în orice poziție pentru a asigura confortul
maxim al pacientului în timpul tratamentului.
Lămpile de albire EASY LAMP au un mod dublu de
programare: fie cu ajutorul panoului de control, fie cu
ajutorul telecomenzii.
Ambele dispozitive permit: reglarea timpului de emisie,
pornire / oprire și modul Start / Stop / Pauză.
Lămpile de albire EASY LAMP au emisie de lumină înalt
uniformă și asigură un semnal acustic care avertizează la sfârșitul perioadei
de tratament.
De asemenea, este posibilă oprirea / pornirea lămpii în orice moment, fără a
fi nevoie de răcire.
Datorită dimensiunilor mici, EASY LAMP este comodă și ușor de mânuit și
oferă performanțe fără compromis datorită sursei de lumină cu 4 LED-uri.

DISPOZITIV DE PRINDERE
MULTIFUNCȚIONAL

Datorită structurii de susținere este posibilă poziționarea lămpii în mai
multe părți ale unitului dentar (tavă, structuri tubulare), pentru a se adapta
mai bine la diferitele cerințe ale medicului și ale pacientului.
Afișajul, poziționat pe capul lămpii, permite atât medicului stomatolog, cât și
pacientului să controleze în mod optim timpul rămas de tratament.
SPECIFICAȚII TEHNICE:
• Sursă de lumină: 4 LED
• Domeniu larg: 430-490 nm
• Putere: până la 2000mW / cm2
• Distanța maximă de iradiere: 38 cm
• Alimentare: 100/240 V - 50/60 Hz
• Greutate: 1,5 kg
Cod. EE605 - Ambalajul conține:
- Lampă cu braț flexibil și dispozitiv de
prindere (panou de comandă cu afișaj pe
capul lămpii)
- Alimentare electrică
- Telecomandă
- 1 depărtător de obraz + 20 folii de protecție,
de unică folosință
- Instrucțiuni de folosire

Cu GEANTĂ pentru
depozitarea lămpii

INSTRUMENTE DE MARKETING

PLACĂ PENTRU SALA DE AȘTEPTARE
Placa Professional Oral Care Xtrawhite comunică pacientului posibilitatea de a efectua un
tratament profesional de albire cu o lampă LED.
Noua dimensiune A3 (42 x 29,7 cm).
Cod. EE617/PR - Ambalaj cu o singură bucată

PLIANTE INFORMATIVE ȘI DISPLAY PENTRU SALA DE AȘTEPTARE
“Tratamentul pentru albirea dinților: Întrebări și răspunsuri”
Pliantul are un dublu scop: dincolo de acela de a comunica pacientului posibilitatea de a
efectua un tratament de albire profesională în cabinetul medicului dentist, conținutul
pliantului răspunde la cele mai frecvente întrebări privind albirea dinților.
Cod. EE614/PR - Display cu 50 de pliante

ROLL UP WHITENING “Centru autorizat de albire a dinților”
Professional Oral Care propune un ‘’mini-rollup’’ plăcut și inovativ menit să informeze
pacientul despre posibilitatea de a efectua un tratament profesional de albire în cabinetul
dentar.
Cod. EE615/PR - Ambalaj cu o singură bucată

INSTRUMENTE DE MARKETING

POCKET WHITE
După sesiunea de albire profesională, medicul dentist va oferi pacientului cel
mai eficient instrument pentru întreținerea la domiciliu a zâmbetui mereu
strălucitor.
POCKET WHITE (6% HP) va fi prezentat în mod corespunzător de către
medicul dentist, explicând pacientului modul corect de utilizare la domiciliu.
Odată ce a fost instruit corespunzător de medicul dentist, pacientul poate
decide, în mod absolut autonom, să realizeze o scurtă “sesiune de albire”
când are timpul potrivit și beneficiază de confortul de acasă.
POCKET WHITE este oarecum similar cu efectul unui “machiaj cu produse
cosmetice standard”, dar ținând cont de protocolul de utilizare prezentat
mai jos.
Cod. EE650 - Ambalaj cu o singură bucată

NUMAI PENTRU UZ PROFESIONAL

Protocol de utilizare

1

Periați-vă dinții.

2

Rotiți creionul la bază pentru a distribui
gelul și așteptați până când gelul
penetrează perii.

3

4

Aplicați un strat subțire de gel pe Evitați să mâncați și să beți timp de 30 de
suprafața dinților.
minute după aplicare.
Lăsați gelul să se usuce timp de 6 - 10
minute. În final, clătiți gura.

DESENSIBILIZARE

Fig.1
Deschiderea
canaliculelor
dentinare

Professional Oral Care Nano HAP este un produs sintetic de nanohidroxiapatită, indicat în mod particular pentru cazurile în care este
evidențiată sensibilitatea dinților, indiferent de cauză sau de elementul
declanșator.

Fig.2
Canaliculele dentinare
după aplicarea de
Nano hidroxiapatită.
Zona tratată devine
rezistentă la atacurile
acide.

Sistemul de desensibilizare Professional Oral Care Nano HAP Desensitizer
este indicat în toate manifestările sensibilității dentare și beneficiază major
de avantajul nanotehnologiei, care intensifică și îmbunătățește caracteristicile și proprietățile hidroxiapatitei.
La nivel dentar, sistemul de desensibilizare Professional Oral Care Nano HAP
Desensitizer devine un tip particular de dentină, prin aditivare și integrare cu
dentina naturală pe care este aplicată. Dentina devine rezistentă la atacurile
acide.
Professional Oral Care Nano HAP Desensitizer este un dispozitiv medical de
clasa a IIa, conform Directivei 93/42/EEC.

Cod. EE708/PR
Ambalajul include 10 flacoane doză unică de
Professional Oral Care Nano HAP Desensitizer +
1 set de instrucțiuni de utilizare

Aplicații clinice

Hipersensibilitatea
în caz de retracție gingivală

Tratamente de albire

Hipersensibilitatea
bontului dentar vital

Abraziune dentară

Protocol de utilizare
1

Izolați zona interesată cu rulou de vată

2

Agitați viguros flaconul până când
produsul este complet dizolvat

3

Scoateți capacul

4

Asigurați-vă că suprafața care trebuie
tratată este umezită cu saliva pacientului

5

Aplicați produsul utilizând periuța specială

6

Așteptați timp de 30-45 de secunde
pentru evaporarea alcoolului

7

Repetați aplicația de până la 3 ori fără
clătire

8

Spălați cu apă zona tratată și verificați
rezultatul cu un jet de aer

ACCESORII

LASER ACTIVATOR
Acest lichid albastru / violet, datorită unei tehnologii speciale, permite
colorarea gelurilor de albire. Adăugarea LASER ACTIVATOR permite absorbția
luminii iradiate de laser; în plus, colorarea gelului de albire facilitează o
stratificare omogenă și o poziționare corectă a gelului de albire, spre deosebire
de ceea ce se întâmplă cu gelurile transparente obișnuite.
LASER ACTIVATOR se utilizează fie cu Professional Oral Care XTRAWHITE
LIQUID & POWDER, fie cu geluri de albire livrate în seringi cu auto-mixare.
Cod. EE610 – 1 flacon de 7 ml + 1 set instrucțiuni de utilizare

QUICK MASK BLUE
QUICK MASK BLUE este o barieră gingivală foto-polimerizabilă, concepută
pentru protecția parodonțiului marginal în timpul tratamentului profesional
de albire.
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ACEST MATERIAL INFORMATIV ESTE DESTINAT PROFESIONIŞTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Cod. EE607/PR - Conține: 2 seringi de 3,5 g - 5 vârfuri metalice și 1 set
instrucțiuni de utilizare.

