Bine ati venit!
Welcome!
Soyez bienvenu!
Willkommen!
Benvenuti!
Isten hozta!

Va invitam sa parcurgeti ghidul nostru pentru Tratamentul
Profesional de albire Beyond™.
Mai jos veti gasi descrierea tratamentului si raspunsuri la
toate intrebarile pe care poate le aveati privind albirea
profesionala in cabinet.
Mentionam ca acest ghid este valabil pentru Acceleratorul de albire
Beyond™ si s-ar putea ca el sa nu se aplice altor produse similare aflate pe piata.

Ce inseamna, cum se desfasoara si cat dureaza procedura de
albire a dintilor cu Acceleratorul de albire Beyond™?
Atat ca medic, cat si ca potential pacient, probabil va intrebati ce este de fapt acest
procedeu de albire a dintilor cu Accelerator. Special pentru dvs., vizitatorii site-ului nostru, am
creat acest ghid menit sa va lamureasca asupra tehnologiei Beyond™.
Pasii pentru tratamentul Beyond™ corect
1. Inainte de a beneficia de albirea dintilor va recomandam sa va programati la medicul dvs.
pentru un detartraj si un periaj profesional, pentru a va asigura ca aveti dintii curati si pregatiti
pentru albirea profesionala. Daca ati efectuat recent aceste proceduri nu este nevoie sa le
repetati; daca totusi dvs. nu doriti sa le faceti, nu va putem garanta rezultate maxime si
uniforme pe toata dantura. Medicul dvs. stomatolog va stii daca aveti nevoie sau nu sa efectuati
detartrajul si periajul profesional.
2. Urmatorul pas este sa luati loc in scaun, iar medicul dvs. va v-a pregati pentru tratament:
-introducerea in lateralele cavitatii bucale a cate unui rulou pentru absorbtia salivei
-introducerea departatorului de obraz cu protectie pentru limba (din plastic sau silicon, la
alegerea medicului)
-optional, introducerea unui tesut protector in spatele departatorului
-acoperirea gingiilor cu gelul albastru special de protectie Beyond™ Blue Seal
-fotopolimerizarea acestuia cu o lampa speciala
-cu ajutorul pensulei speciale de aplicare, medicul va acoperi partea frontala a dintilor dvs. cu
gelul special de albire Beyond™ de generatia a-II-a
-direct perpendicular pe dantura dvs., la o distanta cat mai mica posibila, va fi asezat
Acceleratorul de albire Beyond™; medicul va seta pe aparat durata sedintei, care poate varia
intre 1 si 20 de minute (in general o sedinta este egala cu 6-10 minute)
-dupa terminarea primei sedinte, medicul va curata cu un rulou gelul de albire de pe dinti si va
reaplica din nou; gelul de protectie nu se reaplica, el ramanand fix
-ultima sedinta de albire se desfasoara identic cu primele doua
-dupa terminarea celor 3 sedinte consecutive de albire, medicul stomatolog sau asistenta vor
curata atat gelul de albire, cat si gelul de protectie de pe dantura dvs, iar dvs. puteti clati cu
apa curata
-pacientii sensibili pot beneficia gratuit si de o sedinta de fluorizare, in cazul in care aceasta
procedura este necesara; in kiturile economice speciale Beyond™ fluorul este inclus
3. In urma tratamentului de albire puteti experimenta usoare sensibilitati dentare, timp de
cateva ore. Aceste sensibilitati nu se vor trata cu fluor, deoarece trec de la sine intr-un timp
foarte scurt si sunt normale. Smaltul dintilor dvs. nu este afectat in niciun fel. In cazul in care in
timpul tratamentului se intampla ca gelul de albire sa ajunga in contact cu gingia dvs (se poate
intampla datorita unei salivari excesive), nu va impacientati. Informati medicul stomatolog sau
asistenta, pentru a vi se curata locul respectiv.
Este recomandat ca fiecare dintre cele 3 sedinte de albire sa fie dusa complet pana la capat. In
cazul in care aveti dintii foarte sensibili si nu mai suportati tratamentul (cazuri rare) va rugam sa
informati medicul asupra faptului si sa intrerupeti sedinta de albire. Salivarea mai intensa si un
temperament mai agitat sunt normale, deoarece nu sunteti obisnuit sa stati fix, avand gura
deschisa.

Pentru pacienti:
Insistam ca dupa efectuarea tratamentului de albire, timp de 24 de ore, sa nu fumati, sa nu beti
cafea si alte bauturi colorate/acidulate (vinuri, Cola, etc), sa evitati mancarurile prea calde sau
prea reci si produsele gen inghetata. Aceasta deoarece gelul nostru special, odata intrat in dintii
dvs, continua sa lucreze pentru albirea lor, facandu-i mai sensibili si deschisi la preluarea culorii
din alte produse.
Pentru medici:
Majoritatea pacientilor trec fara nicio problema prin tratamentul nostru de albire, dar nu va
putem garanta valabilitatea acestui ghid pentru alte produse de pe piata (alte acceleratoare de
albire sau kituri produse de alte firme). In peste 95% din cazuri pacientii se simt ok atat in
timpul procedurii cat si dupa terminarea acesteia. Utilizati cu incredere fluorul inclus in kiturile
noastre economice speciale daca aveti pacienti mai sensibili. Daca situatia o cere, nu ezitati sa
intrerupeti Acceleratorul; efectele nu vor fi intr-adevar aceleasi, dar va garantam ca rezultatele
sunt vizibile chiar dupa primele 5 minute ale primei sedinte. Daca pacientul doreste, puteti
continua fara probleme procedura de unde ati ramas sau o puteti programa pe ziua urmatoare.
Nu recomandam aplicarea tratamentului de albire Beyond™ la copiii sub 14 ani si la femeile
gravide.
Ulterior tratamentului, puteti oferi cadou pacientilor unul din produsele noastre pentru acasa:
pasta de dinti speciala Beyond™ Pearlwhite sau ata dentara cu xylitol Beyond™ Xspand.
Va invitam sa priviti cateva exemple de imagini.
ACCELERATORUL DE ALBIRE BEYOND™ si KIT-ul Economic BEYOND™ pentru 5
Pacienti:

FOTOPOLIMERIZAREA GELULUI DE PROTECTIE BEYOND™ BLUESEAL:

IN TIMPUL SEDINTEI DE ALBIRE CU ACCELERATORUL BEYOND™ :
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