Procedura completa a Tratamentului de albire Beyond™
1. Inainte de a efectua tratamentul de albire, medicul dentist trebuie sa acorde pacientului un
consult. Detartrajul si periajul profesional sunt proceduri adiacente recomandate pentru rezultatele
optime ale albirii. Femeile gravide, persoanele cu boli periodontale si copiii cu varsta sub 16 ani nu
sunt incurajati sa parcurga acest tratament.
2. Determinati culoarea curenta a danturii (recomandam sa fotografiati).
3. Oferiti pacientului ochelarii protectori speciali.
4. Introduceti departatorul de obraz.
5. Curatati suprafata dintilor cu nisipul de lustruire inclus in Kit-ul pentru 1 Pacient, daca dispuneti de
acesta. Puteti adauga apa. Spalati, apoi uscati cu aer cald dintii.
6. Introduceti role de bumbac intre dintii din fata si buze. Aplicati vaselina pe buzele pacientului si un
tesut (daca dispuneti de el).
7. Aplicati bariera protectoare Beyond™ BlueSeal pe gingie, extinzand-o cu 1 mm in afara acesteia.
Fotopolimerizati timp de 3 - 5 secunde.
8. Pregatiti gelul special Beyond™ cu peroxid de hidrogen pentru albirea dintilor. Utilizati o pensula
fina pentru aplicarea pe dantura. In multe cazuri nu este necesar sa utilizati toata cantitatea aflata in
seringa. Aplicati un strat de gel cu grosimea maxima de 2-3 mm pe dintii care doriti sa ii albiti.
Depinzand de la pacient la pacient, va trebui sa aplicati pe pana la 16 sau mai multi dinti.
9. Pozitionati Acceleratorul de albire Beyond™ cat puteti de aproape de departatorul de obraz si de
dantura, asigurandu-va ca lumina bate pe suprafata care doriti sa o albiti in unghi de 90 de grade.
10. Apasati butonul de start pentru a incepe un ciclu de 8 minute. Aparatul se va opri automat cand
ciclul se va incheia. Folositi aspiratorul de la unitul dvs. pentru a indeparta gelul de albire. Pentru
zonele mai greu accesibile, folositi un rulou de bumbac sau un servetel - pasta de albire trebuie
indepartata dupa fiecare ciclu. FOARTE IMPORTANT! NU clatiti cu apa.
NOTA: Dvs. puteti opta pentru orice durata a ciclului doriti, cuprinsa intre 1 si 20 de minute. In
general, o sedinta este formata din 3 cicluri a cate 8-12 minute.
11. Repetati pasii 7-10. In unele cazuri nu este necesara reaplicarea barierei de protectie, acest
lucru depinzand de modul in care a fost aplicata si fotopolimerizata. In oricare caz, o seringa cu gel
de protectie va fi suficienta unei sedinte complete de albire (3 cicluri consecutive).
12. Incheiati de urgenta procedura de albire daca pacientul semnaleaza senzatie de arsura sau
sensibilitate dentara puternica. Indepartati gelul de albire de pe dinti si tratati dintii cu fluor.
13. In mod normal, dintii pacientului vor fi semnificativ mai albi dupa primele doua cicluri (diferenta

putand fi observata si dupa primul ciclu de multe ori), insa un al treilea ciclu, efectuat prin repetarea
pasilor 7-10, este puternic recomandat pentru rezultate optime.
14. Dupa completarea ciclului final, aspirati pasta de albire si curatati dantura in locurile mai greu
accesibile. Indepartati rulourile de bumbac si bariera gingivala. Scoateti departatorul de obraz si
ochelarii speciali de protectie, apoi spalati dintii cu apa.
15. Luati din nou culoarea pentru a le arata pacientilor diferenta si rezultatele excelente obtinute.
Puteti fotografia si post-tratament pentru a compara.
FUMATUL, CONSUMUL DE BAUTURI FOARTE CALDE/FOARTE RECI SI COLORATE,
CONSUMUL MANCARURILOR BOGATE IN SOSURI SI A INGHETATEI SUNT INTERZISE 24
DE ORE, TIMP IN CARE GELUL SPECIAL DE ALBIRE BEYOND™ INCA LUCREAZA.
In ce situatii se recomanda Tratamentul de albire Beyond™?
1. Pentru dintii puternic patati de fumul de tigara, cafea, ceaiuri sau sortimente de vin.
2. Dintii cu pete minore sau medii datorate tetraciclinei, fluorizarilor, altor antibiotice sau datorate
unei decolorari ereditare in general vor fi vizibil mai albi dupa tratament. Un motiv pentru care
puternicul Tratament Beyond™ rezolva aceste probleme este faptul ca reactioneaza cu polifenoli si
alti pigmenti care pateaza dintii; un alt motiv este ca scade transparenta smaltului.
3. Petele intense datorate tetraciclinei si altor antibiotice puternice s-ar putea sa necesite mai mult
de un tratament. Diferenta intre aceste tratamente trebuie sa fie de minimum 2 saptamani. In
general veti obtine aproximativ 4-5 nuante pe cheia VITA dupa prima albire, dar pacientul s-ar putea
sa nu perceapa foarte bine diferenta. Dupa al doilea tratament, dintii ar trebui sa se deschida cu
inca 5 nuante (cel putin), multumind majoritatea pacientilor. Aproximativ 30% dintre pacientii cu
acest fel de pete nu vor necesita un al doilea tratament.
4. Pacientilor cu fisuri dentare sau deteriorari vizibile ale smaltului NU li se recomanda efectuarea
unui tratament de albire pana la rezolvarea acestor probleme.
5. Dintii devitalizati nu vor raspunde optim la tratamentul de albire Beyond™.
6. Gelurile de albire nu au efect pentru coroanele dentare si asa-numitele veneers.
Stimati medici!
Este foarte important sa aranjati cheia dvs. VITA conform indicatiilor aflate in manualul in
limba engleza al Acceleratorului dvs. Beyond™, pagina 6.
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