
  Световно признат експерт в избелването. 

Poladay + Pola night 
3%, 7,5% и 9,5 % хидроген пероксид (Poladay) 

10%, 16% и 22% карбамид пероксид (Polanight) 
Съвременна избелваща система 

Инструкция за употреба за пациент и стоматолог 

Poladay , Polanight са силно вискозни, с неутрална pH гелове за домашно избелване. И 
двата продукта са приятно ароматизирани, кристално чисти подържащи гелове с уникално 
съчетание на успокоители (Хитозан), балсами и необходимото водно съдържание за 
допълнително притъпяване на чувствителността.  

Индикации за употреба:  
 - Избелване на потъмнени живи зъби. 
 - Избелване на потъмнени невитални зъби. 
 
Композиция: 

Poladay: 3,0 ~9,5 % хидроген пероксид 
< 47 % добавки (успокоители) 
30 % Глицерол 
20 % Вода 
0,1 % Аромат 
 

Polanight:10 ~ 22 % Карбамид пероксид 
< 40 % добавки (успокоители) 
30 % Глицерол 
20 % Вода 

 0,1 % Аромат 

 
Указател за употреба: 

Poladay 3 % 7,5 % 9 % 

2 или 3 х 30 мин./ден 
Или 1 х 60 мин./ден 

1 или 2 х 30 мин./ден 
Или 1 х 45 мин./ден 

2 х 15 мин./ден 
Или 1 х 30 мин./ден 

Polanight 10 % 16 % 22 % 

1 х 2 часа/ден 
(преди лягане) 

1 х 90 мин./ден 
(преди лягане) 

1 х 45мин./ден 

Забележка: За пациенти с чувствителност е препоръчително ден или два прекъсване между 
третиранията. 
 
 Процедура за поставяне: 

1. Измийте си зъбите. Отстранете капачката на спринцовката и поставете апликатора. 
2. Поставете малка капка гел във всяко отделение на индивидуалната шина за 

третиране на всеки зъб попадащ в тази част. 
3. Поставете шината, като гела трябва да обхване зъбите за избелване. 
4. Премахнете излишъка от гел в устата с плат или суха мека четка. 
5. След определеното време отстранете шината като изплакнете нея и устата си с 

хладка вода 
6. Измийте си зъбите отново. 

 
Забележка: Не яжте, пийте или пушете по време на третиране. Не пушете веднага след 
избелване. Използвайте гела при стайна температура. При контакт с очите или кожата 
измийте обилно с вода и потърсете лекарска намеса при нужда.  При голямо количество на 
поглъщане – пийте вода и мляко обилно или потърсете лекарска намеса. 

 

 

Вносител:  
„Мипис” ООД – Варна 

mipis@abv.bg 
www.mipis.com 

Производител: 
SDI Limited - Австралия 

 
Варна 

ул.”Генерал Цимерман” №55 
тел/факс: 052 / 612 123 

 

 
Варна 

ул.”Патриарх Евтимий” №35 
тел/факс: 052 / 601 648 

 
София 

ул.”Перник” 91 
02 / 952 66 45 

0882 / 508 239; 0882 / 820 766 
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