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OPALESCENCE
Návod k použití

Pročtěte si, prosím, tyto instrukce pozorně. Váš zubní lékař Vám rád zodpoví jakékoliv další otázky.
Použité materiály 
Individuálně zhotovená bělící forma, Opalescence bělící gel a krabička pro uschování formy.
Postup při bělení
1)  Váš lékař Vám stanoví Váš individuální režim bělení - obvykle je bělící forma nasazována na noc.
2)  Před její aplikací si důkladně vyčistěte zuby.
3)  Odstraňte kryt ze špičky stříkačky ( obr.1 ) a vytlačte obsah stříkačky rovnoměrně do nejhlubších míst formy.
 U zadních zubů vytlačte obsah do prohlubní jak na jazykové tak tvářové straně, pokud byly lékařem zhotoveny. Použijte přitom asi 3/4 obsahu každé stříkačky. 
4)  Nasaďte formu pevně a  dotlačte ji kompletně na Vaše zuby i v postranních úsecích. ( obr. 2 )
5)  Jemně očistěte zbytky vytlačeného gelu zubním kartáčkem nebo čistým prstem. ( obr. 3 ) 
6) Vypláchněte si ústa důkladně dvakrát vodou, přitom  tuto vodu nepolykejte, ale vyplivněte.
7)  Po odstranění  bělící formy, vyčistěte tuto formu pod studenou vodou a uložte ji do přiložené krabičky.
Okartáčujte a opláchněte ze zubů zbývající gel. Nekuřte a nepijte po dobu působení bělícího gelu, před jídlem vždy formu odstraňte.
Obecně o bělení zubů
1) Zuby se obvykle vybělují  méně nebo pomaleji v blízkosti dásně. I přirozená barva zubů je obvykle proměnlivá  - tmavší u dásňové linie, světlejší v místech od dásně vzdálenějších.
2) Pokud víte z vlastní zkušenosti, že Vaše zuby reagují na chlad, lékař může rozhodnout, že bělící proces bude probíhat jen každou 2 nebo 3 noc nebo přes den po dobu 1 - 3 hodiny v kombinaci s fluoridovým gelem, který je u Vašeho lékaře rovněž k dispozici.
3) Pro lepší komunikaci s lékařem a pro ty, kteří se o bělící proces blíže zajímají, je v bělícím setu přiložen vzorník odstínů barev zubů. K posouzení,do jaké míry Vaše zuby zbělely, porovnejte Váš výsledný odstín s nejbližším odstínem na vzorníku a pak s Vaším odstínem počátečním.
Možné vedlejší působení
Někteří uživatelé mají zkušenost se zvýšenou citlivostí zubů vůči chladu během bělícího procesu.
Někteří popisují dočasné obtíže během bělení jako: větší citlivost zubů a dásní, bolestivost jazyka nebo rtů, podráždění krku nebo mírnou trvalou bolest zubů. Pokud se objeví jakýkoliv z těchto příznaků a je horší než jen mírný přechodný nebo pokud máte jakékoliv jiné důvody ke znepokojení - volejte svého zubního lékaře. Tyto vedlejší příznaky obvykle mizí během 1 - 3 dní po přerušení nebo ukončení celé procedury.
Pokud obtíže přetrvávají, Váš lékař Vám předepíše speciální fluoridový gel, který rovněž použijete ve Vaší formě.
Některé starší výplně mohou zanechat tmavé stříbřité skvrny ve Vaší bělící formě - tato situace je normální.

Upozornění
Chraňte stříkačky s Opalescence gelem před teplem a přímým slunečním zářením.
Nikdy neužívejte ve Vašich ústech žádné doma vyrobené nebo komerční  bělící přípravky.
Používejte jen zubní bělící prostředky vydané a kontrolované Vaším zubním lékařem. Pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na svého zubního lékaře.

Určeno pouze k šíření zubními lékaři
Chraňte přípravek před dětmi
Chraňte před teplem a slunečním zářením
Skladování v chladu udrží kvalitu výrobku je - li skladován více než 6 měsíců
Nemrazte !



