
Opalescence – световният лидер в избелването 
 

Opalescence® PF™ Избелващ гел за зъби 
 

Инструкции за пациента 
 

Вашият стоматолог е избрал Opalescence PF избелващ гел, една 
стоматологична избелваща система обогатена с флуорид и с калиев нитрат (за 
потушаване чувствителността на зъбите). За да се постигнат избелващите 
резултати, които желаете, моля прочетете следните инструкции, като обръщате 
особено внимание на всякакви допълнителни инструкции, които Вашият 
стоматолог може да е добавил . 
 

ИЗБЕЛВАНЕ С OPALESCENCE PF: 
 

Измийте зъбите си грижливо с Opalescence избелващата паста за зъби. 
 

След снемането на капачката на връхчето на спринцовката Opalescence 
PF, нанесете съдържанието на равен слой в най-дълбоката част на 
шината. Позволете на гела да покрие частично страните откъм езика и 
бузите на моларите. Около 1/3 от съдържанието на спринцовката ще 
бъде необходимо за една процедура по избелването. 
 

Наложете шината плътно върху зъбите си. Използвайки мека четка, 
салфетка, или чист пръст, нежно отстранете излишния гел който може да 
потече над ръба на шината. Внимателно изплакнете устата си два пъти, 
като внимавате да не преглътнете. 
 

Меката, индивидуално оформена шина обикновено се носи по време на 
сън, но Вие можете да извършвате ежедневните си дейности докато 
носите шината, ако сте избрали дневното носене. 
 

След изтичане на предписаното време, отстранете шината. Измийте с 
четка и изплакнете остатъчния гел от зъбите си и тогава от шината. 
Шината трябва да се отстранява преди хранене или пиене.  
 
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ пушете докато избелвате зъбите си! 
Мийте шината с вода не по-топла от 360C. 
 

1. Измийте зъбите си. Заредете шината с една доза Opalescence PF 
избелващ гел както е показано. 

 
2. Поставете шината плътно върху зъбите си. Внимателно натиснете 

шината, за да наместите гела на мястото му. Прекалено силно 
натискане ще извади прекалено много гел от шината. 

 
3. Нежно избършете излишния гел с четка или чист пръст. Изплакнете 

с вода напълно, два пъти. Не преглъщайте изплакнатото. 



 
 
МОЛЯ ПОМНЕТЕ... 

1. Зъбите са естествено по-тъмни около края на венеца. Тези места 
могат да изискват повече време, за да се изсветлят, отколкото 
останалата зъбна повърхност и обикновено остават малко по-
тъмни. 

2. Малка част от пациентите изпитват чувствителност при избелване. 
Калиевият нитрат в Opalescence PF трябва да предотврати това. 
Ако чувствителност се появи и продължи, обърнете се към 
стоматолога си. Може да ви бъде препоръчано да избелвате 
зъбите си всяка втора или трета нощ, да използвате Opalescence 
PF през деня за 1 до 3 часа, или да използвате флуориден или 
реминерализиращ гел в шината. 

3. Храни и сокове с високо съдържание на лимонена или фосфорна 
киселина биха могли да предизвикат чувствителност на зъбите. 

4. Някои пациенти забелязват временен дискомфорт на венците, 
устните, гърлото или езика. Ако някой от тези симптоми продължи 
повече от два дни или се влоши прогресивно, се обърнете към 
стоматолога си. Тези странични ефекти обикновено намаляват 
между 1 до 3 дни след като избелването се преустанови. 

5. Кафе, тютюн, Кока-Кола, червено вино и други пигменти в храната 
могат отново да оцветят зъбите Ви след известно време. Ако това 
стане, зъбите Ви могат да бъдат избелени отново само за няколко 
нощи посредством Opalescence PF. 

6. Чести стоматологични прегледи и почиствания са важни преди и 
след избелване, за да се поддържа една здрава усмивка. 

7. Дръжте гела извън достъпа на деца. 
8. Ако имате някакви въпроси относно това избелване, моля обърнете 

се към стоматолога си. 
9. Някои стари амалгамни или “сребърни” пломби могат да оставят 

тъмно лилав цвят в избелващата ви шина; това е нормално. 
10. Изхвърлете всякакъв неизползван гел за избелване след като 
избелването е завършено. 

 
МОЛЯ, НЕ... 

1. Като предпазна мярка, не използвайте Opalescence PF докато сте 
бременна или кърмите. 

2. За постигане най-добри резултати, не яжте докато носите шините си. 
3. Не използвайте тютюневи продукти докато носите шините си. 
4. Не използвайте домашни продукти, за да избелите зъбите си. 
5. За да предпазвате избелващия гел, не излагайте спринцовките на 

топлина или слънчева светлина. 
6. Не замразявайте спринцовките Opalescence PF. Съхранявайте работната 

спринцовка избелващ гел при стайна температура през периода на 
избелване, за да предотвратите чувствителност от охладения гел. 
Останалато количество съхранявайте в хладилник. 


