
Opalescence Boost 40%
Опалесънс бууст 40%

Пристолно избелване
Състав:
Опалесънс бууст съдържа 40% водороден пероксид. Спринцовка - 1.2 ml (бууст - 0,96 ml и
активатор – 0,24 ml). Активатора съдържа 0.82% флуорид и 2.2% калиев нитрат, които
предпазват от появата на кариес, намаляват чувствителността и увеличават твърдостта на
емайла. Комплекта включва ОпалДам Грийн - 1.2 ml спринцовка, ИзоБлок, канюли.
Опалесънс бууст е премиксиран, апликиращ се от спринцовка, силен избелващ гел със
съдържание на флуоризиращи съставки.
Патентован смесител. Бързо и цялостно смесване. Химически активирано.
Индикации:
Опалесънс бууст е ефективен за премахване на оцветявания, причинени от вродени, системни,
фармакологични, травматични и други фактори, включително и стареене. Има голям успех дори
при флуороза и оцветявания от тетрациклин.
Указания за работа и предварителни процедури:

1. Премахнете всякакъв зъбен камък и плака преди избелването. Идеално е това да се
направи едно посещение преди самото избелване, за да се избегне сулкусно
просмукване по време на поставянето на ОпалДам бариерата и избелването.

2. Определете и отбележете цвета преди избелването.
3. Защитете очите на пациента и на стоматолога със защитни очила по време на

смесването и поставянето.
4. Поставете ИзоБлок.

Изолация:
Изолирайте зъбите, които ще бъдат избелвани с ОпалДам или с кофердам.
Изолираща процедура с ОпалДам:

a. Свалете капачката от спринцовката и поставете Микро 20ga канюла.
b. Поставете усторазтворителя. Изцяло измийте и напълно подсушете зъбите, обръщайки

специално внимание на гингивата.
c. Поставете ОпалДам бариерата между 4-6mm с дебелина 1.5-2 mm върху гинигвата.

Поставете приблизително 0.5 mm върху емайла.
d. След като бариерата е поставена, фотополимеризирайте я за около 20 секунди.
e. ОпалДам е подходящ за избелване на цялата челюст. Поставете ИзоБлок в областта на

моларите и обяснете на пациента да държи здраво с лек натиск.
ОпалДам е светлинно отразяваща, пасивно адхезивна (запечатваща) композитна бариера на
акрилатна основа за изолиране на тъканите в съседство до зъбите, които се избелват. При
избелването само на един зъб OpalDam може да се използва за предпазване на съседните зъби.
ОпалДам е лесен за нанасяне и почистване.
Избелване:
Опалесънс бууст се нанася лесно от спринцовка и избелва благодарение на 40% H2O2.
Трябва да се смеси и активира продукта точно преди употреба.

1. Тенперирайте гела преди употреба.
2. Трябва да се разбърка като се натисне буталото, което предвижва гела в смесителя.

Вземете спринцовките с двете си ръце, поставяйки ги между показалеца и средния пръст.
За да се активира, натиснете с палец буталото на спринцовката с количество екстра
бууст от едната спринцовка в другата. Направете същото действие минимум 20 пъти
бързо (10 на всяка страна), смесвайки количеството от двете спринцовки. Изтласкайте
цялото количество в червената спринцовка. Отвийте празната бяла спринцовка и я
изхвърлете. Поставете Блак микро тип канюла на червената спринцовка.

3. Проверете дали равномерно се е смесил материала върху смесителна подложка преди
да го ползвате интраорално.
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4. Поставете Опалесънс бууст слой с дебелина 0.5-1.0 mm. Поставете гела върху
лабиалните повърхности. Продължете леко в инцизалния и оклузалния ръб. Повторете
до 6 апликации, ако е необходимо.

5. За оптимална ефективност разбърквайте/размесвайте на всеки 5 минути.
6. 10 – 15 минути след поставянето на гела (по-скоро ако пациентът проявява

чувствителност), махнете Опалесънс бууст използвайки само аспириране. За да се
предпази Опалесънс бууст от попадане върху меките тъкани, не използвайте вода по
време на аспирацията. След като всичкия видим гел е премахнат, измийте директно с
вода по посока инцизалния ръб и силно аспирирайте. Подсушете зъбите. Бъдете
предпазливи, за да не отмиите бариерата.

7. Ако допълнително избелване е необходимо и не е наблюдавана чувствителност,
определете час на пациента най-малко три дни след избелването, за да повторите
процедурата.

Почистване: ОпалДам Грийн
a. След като премахнете избелващия гел, измийте зъбите с водновъздушен спрей и

аспирирайте. Вдигнете бариерата с инструмент. Всички или по-големите парчета ще се
вдигнат заедно.

b. Премахнете ОпалДам интерпроксимално, използвайки сонда или конци за междузъбно
пространство. Измийте интерпроксимално със силен водновъздушен спрей.

Активираният гел се нанася върху зъбите за да се избелят – без светлина.
Изчакайте приблизително две седмици след избелващата процедура, за да получите стабилен
цвят, преди да направите възстановяване. Порцеланът и други възстановителни материали няма
да се избелят.
Светлинното активиране помага, но въпреки това, избелването е предимно в резултат на
концентрацията на пероксид от времето на излагане.
Опалесънс бууст може да бъде използван заедно с домашно избелване: 10, 15 или 20%
карбамиден прекис за фронтални до дистални зъби. Обикновено от 2 до 4 нощи е достатъчно.
Изчакайте 24 часа след процедурата в кабинета преди да започне домашното избелване под
наблюдението на стоматолога, за да се намали до минимум чувствителността.
Ако пациента има чувствителност, стоматологът може да предпише Ултра Из калиев нитратен
гел в шина, за да премине чувствителността.
Опалесънс бууст е с неутрално pH (7.0). Другите мощни гелове са обикновено киселинни и
изискват трудно пристолно смесване.
Ецването преди избелването не усилва ефикасността на избелващия процес и не е
препоръчително с Опалесънс бууст. Опалесънс бууст не зависи от отварянето на “емайлните
пори” с киселина.
Опалесънс бууст се прилага само от стоматолози.
Предупреждения:
Не използвайте активатора и избелващият продукт никога поотделно. Винаги смесвайте преди
употреба!
Разбъркайте точно преди употреба, за да се активира.
За стоматологични нужди само!
Условия за съхранение:
Да се съхранява в хладилник.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Срок на годност:
Срок на годност (хладилник, несмесен) – 18 месеца
Срок на годност (смесени и в хладилник) от 2°С до 8°С – 10 дни
Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.
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