
8

KARBAMIDIPEROKSIDIA SEKÄ KALIUMNITRAATTIA JA FLUORIDIA
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• Kosmeettinen valkaisuhoito henkilökohtaisilla lusikoilla
•  Opalescence PF valkaisugeelit sisältävät kaliumnitraattia  

ja fluoridia
• Tahmea ja paksu geeli ei valu pehmytkudoksiin ja varmistaa lusikan 

pysymisen tiukasti paikallaan
•  Opalescence PF valkaisugeeli on suunniteltu tekemään hoidosta 

mahdollisimman miellyttävä potilaalle
• Erityinen koostumus estää kuivumista ja värjäytymän palautumista
• Kaksi pitoisuutta, kolme makuvaihtoehtoa (Mint, Melon ja Regular)
• Suurin osa hoidosta kotona, säästää aikaa vastaanotolla
• Päivä tai yökäyttö

Koostumukseltaan tahmea ja viskoosinen  Opalescencegeeli ei valu lusi
kasta kuten muut valkaisugeelit,4 ja se pitää lusikan tiukasti paikallaan. 
 Opalescencegeeli sisältää kaliumnitraattia ja fluoridia. Korkeampi vesi
pitoisuus estää kuivumista ja värjäymän palautumista, minkä ansiosta 
 Opalescence on yksi luotettavimmista saatavilla olevista valkaisugeeleis
tä.2–5 Yliopistotutkimus osoittaa, että geeli pysyy aktiivisena 8–10  tun
tia yökäytössä.5 Tämä merkitsee potilaille nopeita tuloksia ja lisääntyvää 
hoitomyöntyvyyttä.  Opalescencegeelistä on saatavana eri pitoisuuksia, 
koostumuksia ja makuja sekä pakkauskokoja kaikkien potilaittesi valkai
sutarpeisiin. 

 Opalescencegeeliä suositellaan värjäytyneiden hampaiden valkaisuun en
nen yhdistelmämuovirestauraatioiden, laminaattien ja/tai kruunujen asetta
mista. Se poistaa tehokkaasti synnynnäisistä, systeemisistä, farmakologi
sista tai ikääntymiseen liittyvistä syistä johtuvia tai vammojen aiheuttamia 
hampaan sisäisiä värjäytymiä. Se tehoaa fluoroosiin sekä jopa tetrasykliinin 
aiheuttamiin värjäymiin.4

PYSYY AKTIIVISENA KOKO YÖN!

Tuntia

Ak
tiiv

ise
n 

pe
ro

ks
idi

n 
pit

ois
uu

s p
ro

se
nt

eis
sä

15
 s

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

80

70

60

50

40

30

20

10

5

Indianan yliopisto: Pieniä määriä geeliä otettiin talteen  
ja analysoitiin eri ajankohtina.5

 Opalescence™ PF 10 % ja 16 %

1

Ensimmäinen tahmea ja paksu geeli

joka sisältää optimaalisen yhdistelmän kaliumnitraattia ja f uoridia
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Ennen valkaisua; uusien restauraatioiden 
suunnittelu.
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Kuuden  Opalescence  PF 16 % -hoito-
päivän jälkeen, käyttöaika kunakin yönä 
8  tuntia. Uudet yhdistelmämuovirestau-
raatiot ovat paikoillaan.

Ennen valkaisua.
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Kahdeksan  Opalescence PF 16 % -hoito-
päivän jälkeen, käyttöaika kunakin päivä-
nä 3 tuntia.

Ennen ja jälkeen

Ennen valkaisua.
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Ylähampaat viiden  Opalescence  PF 10 % 
-hoitoyön eli noin 40 tunnin jälkeen. 

Ohjeet potilaalle

2. Aseta lusikka hampaiden päälle. Painele 
lusikkaa varovasti, jotta geeli asettuu oi-
keisiin paikkoihin. Jos lusikkaa painetaan 
liian voimakkaasti, geeliä vuotaa lusikasta.

1. Pyydä potilasta harjaamaan hampaansa 
ennen lusikan täyttöä ja paikalleen aset-
tamista. Käy potilaan kanssa läpi valkai-
susarjan mukana toimitetut ohjeet. Näytä 
hänelle sitten lusikan täyttäminen annos-
telemalla yhtenäinen nauha geeliä noin 
puoliväliin inkisaalireunasta lusikan fakiaa-
lipuolella molaarista molaariin. Selitä, että 
tähän pitäisi kulua noin 1/3−1/2 ruiskun 
sisältämästä geelistä.

3. Poista ylimääräinen geeli varovasti peh-
meällä hammasharjalla.

4. Puhdista lusikka pehmeällä hammas-
harjalla ja viileällä vesijohtovedellä. Säilytä 
lusikkaa säilytysrasiassa käytön jälkeen. 
Kehota potilasta noudattamaan antamiasi 
valkaisuohjeita.
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Valkaisulusikan valmistaminen

5. Laita lusikka takaisin mallille, ja tarkista lusikan reunat. Viimeistele reunat varovasti lie-
killä neljännes kerrallaan, tarvittaessa kaasupolttimella. Mallin ollessa vielä lämmin paina 
heti kunkin segmentin reunoja tiukasti mallia vasten kolme sekuntia käsineellä suojatulla, 
vedellä kostutetulla sormella. Jos lusikkamateriaali ohenee tällöin liikaa, valmista uusi 
lusikka.

1. Vala jäljennös nopeasti kovettuvalla 
kipsillä tai erikoiskovalla kipsillä. Vala 
alginaatti mahdollisimman nopeasti jäl-
jennöksen oton jälkeen, jotta jäljennös on 
mahdollisimman tarkka. Muotoilu on sitä 
helpompaa, mitä vähemmän kipsiä käy-
tetään. Suulaen ja kielen alueita ei valeta 
tai ne on poistettava kipsin kovettumisen 
jälkeen. Anna mallin kuivua kaksi tuntia.

2. Valkaisuaineen tilaa varten annoste-
le  Ultradent  LC Block-Out -resiiniä noin 
0,5 mm:n paksuudelta labiaalipinnoille ja 
valokoveta sitten. Pysyttele noin 1,5 mm:n 
etäisyydellä ienreunasta. ÄLÄ levitä inki-
saalikärkiin tai okklusaalipinnoille. Valo-
koveta VALO™-valokovettajalla jokaista 
hammasta 5  sekuntia. Pyyhi happi-inhi-
biittorikerros pois.

4. Muotoile lusikan reuna varovasti ja tar-
kasti ikenen korkeuden mukaan ergonomi-
silla saksilla (Ultra-Trim-muotoilusakset). 
Hammastetut reunat auttavat välttämään 
kosketusta ienkudoksen kanssa.

3. Lämmitä lusikkamateriaalia (Sof-Tray™ 
Classic -vinyylilevyt) vakuumiprässillä, 
kunnes se painautuu noin 2,5 cm. Muo-
toile plastisena muotin päälle. Jäähdytä, ja 
irrota malli vakuumiprässistä.

 Opalescence™ PF -lääkäripakkaukset
 PF 10 % PF 16 %
Mint 5379 4483
Melon 5380 4484
Regular 5381 4485
  8 kpl  1,2 ml (1,50 g)  Opalescence-ruiskua
  1 kpl  1,2 ml (1,38 g)  Ultradent LC Block-Out Resin -ruisku
  1 kpl  Black Mini -kärki
  2 kpl  Sof-Tray 0,9 mm -levyä
  1 kpl  20 ml (28 g)  Opalescence-valkaisutahna
  1 kpl  lusikkarasia
  1 kpl  sävykartta

 Opalescence™ PF -täyttöpakkaukset
 PF 10 % PF 16 %
Mint 5394 4486
Melon 5395 4487
Regular 5396 4488
 40 kpl  1,2 ml (1,50 g)  Opalescence-ruiskua

 Opalescence™ PF -potilaspakkaukset
 PF 10 % PF 16 %
Mint 5364 4480
Melon 5365 4481
Regular 5366 4482
  8 kpl  1,2 ml (1,50 g)  Opalescence-ruiskua
  1 kpl  20 ml (28 g)  Opalescence-valkaisutahna
  1 kpl  lusikkarasia
  1 kpl  sävykartta


