
ZUBNÍ PROFESIONÁLNÍ GEL
pro domácí nebo ordinační bělení

INDIKACE
Určeno pro zesvětlení barvy přirozených zubů.

NÁVOD K POUŽITÍ
UNIDENT 16% gel aplikujte na povrch zubů pomocí speciálních nosičů, které jsou vyrobeny 
individuálně pro každého pacienta.
Nechte působit po dobu 30 ti minut denně, 1 - 2 týdny.

POKYNY PRO APLIKACI
1. KROK - Vyčistěte si zuby kartáčkem a dentální nití
2. KROK - Naneste malou kapku gelu do každé jamky v aplikátoru
3. KROK - Vytvoří se bublinky
4. KROK - Přebytečný gel odstraňte bavlněným tamponem nebo suchým zubním kartáčkem
5. KROK - Nasaďte aplikátory 

UPOZORNĚNÍ
Při bělení nedojde k zesvětlení porcelánových korunek, faset, plomb a umělého chrupu.
S nasazenými aplikátory nejezte, nepijte, ani nekuřte!
Zesvětlení částí zubů, které jsou blíž k dásním může trvat déle než na konci zubu. 
Pokud máte amalgámové výplně, může se na aplikátoru objevit tmavé zabarvení, 
gel okysličuje povrchové skvrny na amalgámových výplních.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Nepříznivé účinky, které mohou souviset s použitím bělících přípravků obsahujících peroxid, 
zahrnují, avšak neomezují se na CITLIVOST 
( k pacientům náchylnějším k přecitlivělosti patří pacient s odhalenými krčky, 
vadnými náhradami, odhalenou zubovinou, poraněním tkáně,
ústní dutiny nebo onemocněním periodontu.
U některých pacientů se během kůry může projevit zvýšená citlivost zubů na chlad 
nebo nespecikovaná citlivost zubů, dásní, jazyka, rtech, krku.
Příznaky by měly odeznít do 1 - 3 dnů po přerušení kůry.

KONTRAINDIKACE
Doporučujeme, aby se níže uvedení pacienti, kteří mají o bělní zubů zájem, nejdříve poradili se svým 
zubním lékařem.
Gravidní a kojící ženy
Osoby, které jsou léčeny se závažným onemocněním ( oslabení imunity, AIDS apodobně)
Děti mladší 13 let

SKLADOVÁNÍ
Skladujte při teplotě 10 - 20  C na tmavém místě

PROFESSIONAL TOOTHWHITENING GEL
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UNIDENT 16% bělící pero
vhodné i na cesty

UNIDENT KONDICIONÉR 
remineralizuje
zvyšuje účinnost bělení
snižuje citlivost
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