
Opalescence GO 6%
Опалесънс Гоу 6%

Състав: Шина с 6% водороден пероксид, флуор и калиев нитрат
Предписания:

1. Съхранявайте избелващият продукт на недостъпно за малки деца място.
2. Стоматологичният преглед е препоръчителен преди избелване. Някои оцветявания могат

да се нуждаят от стоматологично лечение различно от избелване. Керамични корони,
фасети и бели пломби не се повлияват от избелване.

3. Желателно е да се ползва от пациенти със здрава венечна тъкан. Може да настъпи
раздразнение на венеца, ако се ползва от пациенти с периодонтални заболявания.

4. Този продукт не е за нощно ползване.
5. Понякога, някои зъби могат да се избелят по-бързо или по-бавно от другите. Резултатите

могат да са различни. В приблизително 5% от случаите може да се появи съпротивление
на избелването. Избелването на зъби с голямо количество метален пълнеж може да
причини появата на цвета на метала през зъбите.

6. Киселинни храни/сокове могат да причинят чувствителност, ако се консумират скоро след
избелване.

7. Не пушете и не яжте по време на избелване.
8. Не е желателно избелване по време на бременност.
9. Съхранявайте далеч от топлина и пряка слънчева светлина. Не замразявайте продукта.

Предупреждение:
Някои пациенти могат да получат чувствителност. Ако това се случи, доста често чувството е
леко и краткотрайно, но в някои случаи може да се наложи лечение от Вашия стоматолог. Ако
почувствате значителен дискомфорт, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия
стоматолог. Ако имате някакви въпроси за този продукт или лечение, моля обърнете се към
Вашия стоматолог.

“U” – горна избелваща шина
“L” – долна избелваща шина

 Центрирайте шината върху челюстта
 Леко натиснете върху мястото
 Махнете горната шина
 С лек натиск адаптирайте вътрешната шина към челюстта си

Носете в продължение на 60 - 90 минути на ден. Когато приключите с избелването, свалете
избелващата шина и изчеткайте зъбите.

Условия за съхранение:
Да се съхранява при ниска температура (в хладилник) ако не се употребява ежедневно.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Срок на годност: 12 месеца
Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.

Последна редакция на листовката
Февруари 2010 г.

Производител: Ultradent Products Inc., USA
Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755; www.miplant.bg; miplant@miplant.bg

ULTRADENT Products – USA
Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт!
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