
 
 
 
 

Opalescence Quick 
 

ULTRADENT Products - USA 
 

Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт! 

 

Състав и индикации: 
Подобно на познатия Opalescence® избелващ гел, Opalescence Quick® е карбамиден пероксид, но 
с много по-висока концентрация - 45%!  
Opalescence е първият одобрен от ADA*, апликиращ се от спринцовка, домашно употребяван 
избелващ гел. Патентованата формула има адхезивни качества, които дават резултати след дни, а 
не след седмици! Преди появата на Opalescence, избелването беше досадна, отнемаща време 
процедура с вариращо ниво на одобрение от страна на пациентите. 
Благодарение на по-мощното си избелващо действие Opalescence Quick може да се прилага за 
избелване на зъбите по следните начини: 

• Ендогенно избелване – девитализирани или ендодонтски оцветени зъби. 
• Бърз старт в избелването – използван във вакумирана шина, (както е при стандартната 

Opalescence избелваща система), благодарение на по-високата си концентрация, 
Opalescence Quick дава неоспорими, демонстративни резултати до половин час и спомага 
за ускоряване на избелването и мотивация на пациента. Това е така нареченото “Избелване 
в чакалнята”. 

• Контролирано избелване на единични зъби – бързото действие на Opalescence Quick 
позволява тотален контрол над избелването до постигане на желения цвят. 

 
Процедура: 
Ендогенно избелване на девитализирани зъби 
 
Стъпка1: Целият съществуващ ресторативен (композиционен) материал се премахва от 
препарацията и се осигурява ендодонтски достъп в кореновия канал. Кореновия пълнеж се 
премахва на 2.0 мм апикално от шийката. Орифициумът се  обтурира с глас-йономер. 
Стъпка2: Поставете Opalescence Quick чрез приложената Black Micro Tip канюла в 
кавитета. Старайте се да оставите непокрити 2 мм от кавитета оклузално, за да осигурите 
адхезия на обтурацията. Обтурирайте временно с течлив композит – Perma Flo, UltraSeal 
XT plus. Херметичността е от решаващо значение за успеха! 
Стъпка3: След 24 часа подменете количеството Opalescence Quick и повторете 
процедурата по обтурирането. Обикновено са необходими 2- 3 посещения при интензивно 
оцветени зъби... 
Стъпка4: Изчакайте около 10 дни за стабилизиране на цвета и тогава обтурирайте. 
 
Предупреждения!  
Контактът с метали или солите им води до понижаване на ефективността на Opalescence 
Quick. 
Херметизирането на на кавитета е от решаващо значение за успешен резултат! 
Не се прилага екзогенно при бременност и кърмене! 
Съхранявайте на хладно и далеч от деца! 
 
Производител: Ultradent Products Inc., USA 
Вносител: MiPlant ООД  02/ 950 30 20, 0887/ 630 755 
www.miplant.bg; miplant@miplant.bg  

http://www.miplant.bg/
mailto:miplant@miplant.bg

	Opalescence Quick
	Ендогенно избелване на девитализирани зъби

