DESCRIÇÃO
power bleaching é composto de um gel clareador
para uso caseiro à base de peróxido de carbamida,
nas concentrações de 10%, 16% e 22%, destinado
ao clareamento de dentes vitais e não vitais que
incorpora novas tecnologias e bases cientíﬁcas para
oferecer o resultado almejado com o máximo de
conforto durante o tratamento. O efeito clareador do
produto já poderá ser observado nas primeiras horas
de tratamento. Sua formulação e o protocolo de uso
foram desenvolvidos para proporcionar diminuição
da sensibilidade advinda do tratamento, tempo
reduzido de aplicação diária, adaptação a rotina do
paciente e facilidade no manuseio, tudo isso com o
objetivo de recuperar a estética dos dentes a partir de
um excelente clareamento.

PRECAUÇÕES
power bleaching 10%, 16% e 22%, embora tenham
sido desenvolvidos para serem administrados pelo
próprio paciente, devem ser utilizados com a
supervisão de um dentista. Todavia, na presença de
sensibilidade severa, é aconselhável reduzir o
número de horas de clareamento diário, diminuir a
quantidade de gel clareador empregado na moldeira
e, se necessário, interromper o clareamento por
alguns dias e consultar novamente o dentista. O
dentista deverá informar o paciente situações em
que poderá haver insucesso ou sucesso parcial do
tratamento, diferenças consideráveis de cor entre os
dentes, especialmente devido à presença de
materiais restauradores e de restauração protéticas,
entre outras.

INDICAÇÃO
Clareamento caseiro de dentes vitais e não vitais.

CRIANÇAS
Este produto deve ser mantido fora do alcance das
crianças.

CONTRAINDICAÇÃO
Pacientes com hipersensibilidade ao produto. O
produto não deve ser utilizado para clareamento
dental interno.
COMPOSIÇÃO
Peróxido de Carbamida, Oxalato de Potássio,
Fluoreto de Sódio, Espessante, Neutralizante,
Conservante, Umectante, Água Puriﬁcada.
MODO DE USO
1. Escove os dentes adequadamente;
2. Teste as placas em posição, várias vezes;
3. Destaque a tampa da ponteira da seringa e em
seguida coloque apenas 1 gota do gel clareador nos
locais das placas (moldeiras) referentes aos dentes a
serem clareados;
4. Leve as placas (moldeiras), uma a uma à boca e
pressione-as com o auxílio dos dedos polegar e
indicador contra os dentes para que o gel se espalhe e
cubra toda a área a ser clareada;
5. Remova os excessos do gel com a ajuda do dedo
indicador;
6. Após usar a placa (moldeira) carregada com o gel
pelo tempo recomendado (de meia hora a duas horas
diárias para as concentrações de 10% - 16% e de meia
hora a uma hora diária para a concentração de 22%),
retire a placa (moldeira);
7. Limpe a placa com o auxílio da escova dental e água
corrente, seque e guarde a placa (moldeira) no portaplaca;
8. Enxágue a boca com água e, se julgar necessário,
escove os dentes novamente.
CUIDADOS ESPECIAIS
1. Não coma, não beba e não fume enquanto estiver
usando a placa (moldeira) carregada com o gel
clareador;
2. Procure evitar, durante os dias que estiver clareando
os dentes, a ingestão de bebidas e comidas com
corantes. Se for consumí-las, faça com moderação;
3. Havendo sensibilidade dental ou queimor gengival,
interrompa o tratamento e entre em contato com o seu
dentista;
4. Use o gel na temperatura ambiente.

REAÇÕES ADVERSAS
Durante a execução do clareamento, o paciente
poderá sentir algum tipo de sensibilidade dental ou
gengival. Na dúvida, procure sempre o seu dentista.
PRIMEIROS SOCORROS
Havendo contato do gel clareador com os olhos e
pele, lave com água corrente e procure orientação do
seu dentista se os sintomas persistirem. Havendo
ingestão de grande quantidade do gel clareador,
beba bastante água e procure orientação médica.
ARMAZENAMENTO
Mantenha a seringa bem fechada, em temperatura
ambiente até 25º C, ao abrigo da luz solar e do calor.
Seringas não utilizadas e dentro do prazo de validade
devem ser guardadas na geladeira.
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