Sistema de Clareamento Dental

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

‘U’ • Moldeira superior
‘L’ • Moldeira inferior
1. O produto deve ser mantido em temperatura
de 2-27°C. Se refrigerado, antes da utilização
deixe o produto atingir a temperatura ambiente.
Isto fará a moldeira aderir melhor aos dentes.
Retire da embalagem.

2. Centralize a moldeira na arcada.

3. Sugue ligeiramente a moldeira para baixo.
NÃO MORDA OU PRESSIONE A MOLDEIRA!
O contato entre o gel e a gengiva causa irritação
e sensibilidade.

4. Remova a moldeira externa (verde).

5. Com um leve movimento de sucção (como um
beijo), adapte a moldeira na arcada.

6. Utilize Opalescence Go 10% por 30-60 minutos e
Opalescence Go 15% por 15-20 minutos por dia. Ao
termino, remova as moldeiras e escove os dentes.

PRECAUÇÕES
1. Consulte seu dentista para qualquer dúvida sobre o uso adequado deste produto, incluindo o tempo
do tratamento.
2. Alguns pacientes relataram desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se
qualquer um destes sintomas persistirem mais do que 2 dias ou se piorarem progressivamente, entre
em contato com seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3
dias após a interrupção do tratamento.
3. Uma pequena porcentagem de pacientes relata sensibilidade nos dentes com o clareamento. Se isto
acontecer, interrompa o tratamento e entre em contato com seu dentista.
4. Mulheres grávidas ou amamentando, ou pacientes com problemas sérios de saúde, não devem
utilizar o produto. Consulte seu médico antes de iniciar o tratamento.
5. A saúde gengival e geral devem encontrar-se em bom estado antes de iniciar o tratamento.
6. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade química a peróxidos, carbopol, glicerina, etc.,
o Opalescence Go NÃO deve ser utilizado. O sabor de menta pode ser irritante para alguns pacientes. Se o
paciente tiver uma sensibilidade conhecida a menta, utilize Opalescence PF regular.
7. Não use alvejante doméstico para clarear os dentes.
8. Não fume, beba ou alimente-se durante o a utilização da moldeira de clareamento.
9. Os dentes são naturalmente mais escuros ao longo da linha da gengiva. Estas áreas poderão
demorar mais tempo para clarear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem
ligeiramente mais escuras.
10. Manchas brancas no esmalte ou que aparecem durante o clareamento poderão harmonizar-se
durante a continuação do processo de clareamento.
11. Coroas, pontes, dentaduras parciais, facetas e restaurações de resina composta não clareiam.
12. Ao longo do tempo, o café, tabaco e outros produtos podem voltar a manchar os seus dentes.
Se isto acontecer é possível repetir o tratamento.
13. Amálgamas antigos ou amálgamas de prata podem deixar uma cor roxa escura na moldeira de
clareamento; isto é normal.
14. Comidas e bebidas com elevado teor de ácido cítrico podem provocar sensibilidade nos dentes se
consumidos logo após o clareamento.
15. Manter fora do calor/luz solar. Não congelar. Não utilize o produto fora do prazo de validade.
16. Não engula o gel ou a água do enxaguamento. Evite o contato direto da superfície ativa do produto
de clareamento com as gengivas e/ou o fluxo salivar. O produto contém peróxido e flúor; engolir
grandes quantidades pode ser prejudicial.
17. Evitar o contato com os olhos.
18. Mantenha o produto fora do alcance de crianças
19. Não reutilize para evitar contaminação cruzada.
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