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Бързо избелване след извършена хигиенна процедура 
 

BLANCONE CLICK е процедура на бързо избелване след извършена хигиенна процедура на 

пациента. Предлага се като популярно допълнение към вече извършена хигиенна 

процедура на изгодна цена и само в рамките на 10 минути. 

BLANCONE CLICK е продукт за първи стъпки в 

избелването, както и за насърчаване цялостно 

избелване на зъби в кабинет (Touch или Ultra). 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

А) Приготвяне на гела 

1. Махат се капачките на двете спринцовки (избелващия 

гел и активиращия гел). След това се свързват заедно с 

помощта на конусния съединител. 

2. Внимателно натиснете буталото на едната 

спринцовка, за да може да прехвърлите цялото 

съдържание на гела в другата спринцовка. 

3. След това натиснете буталото на спринцoвката с гела, 

за да го прехвърлите  в празната спринцовка. 

4. Поватаряйте горе описаните стъпки, докато двата гела 

(избелващ и активиращ) се смесят напълно и се получи 

хомогенна смес. 

5. Махнете конектора от спринцовката с гел и поставете 

накрайника за нанасяне. 

Б) Подготовка на пациента 

1. Пациентът трябва да бъде обезопасен с BlancOne 

ретрактор с ограничител за езика и тогава да се поставят 

цилиндричните тампони под и над устните, да да ги 

изолират от зоната, която ще бъде третирана. 

2. Да се премахне слоя от слюнка с четка; ако е 

необходимо нека се използва смес от вода и пемза. Да 

не се използват полирни пасти и продукти, които 

съдържат флуорид. Да се измие и подсуши.  

3. Да се определи по скалата първоначалния цвят на 

зъбите на пациента. 

В) Процедура по избелване 

1. Внимателно натиснете буталото на спринцовката, 

която съдържа избелващия гел, за да се нанесе гелът по 

повърхността на всички зъби, които ще бъдат избелени. 

2. Облъчете избелващия гел със синя светлина 

Веднъж активиран, гелът 

ще набъбне и изпълни с 

кислород (балончета), 

както е показано на 

снимката. 

3. Премахнете излишния 

избелващ гел с помоща 

на цилиндричния 

памучен тампон и отстранете остатъците от гела, като 

изплакнете със спринцовка с вода/въздух.  

ВНИМАНИЕ: Активираният гел ще бъде доста гъст. В  

случай, че слюносмукателят се запуши, изсмучете гела 

и облейте с обилно количество вода.  

БЕЛЕЖКА: Ръбът на венеца може да бъде леко 

зачервен на някои места, но това е временен ефект, 

който ще изчезне за около час. 

Г) Приключване на процедурата 

1. Използвайте скалата, за да определите финалния 

цвят на зъбите на пациента. 

2. Махнете усторазширителя и изплакнете устата на 

пациента. 

Фотоактивация на гела 

BLANCONE избелващи гелове изискват употребата на 

подходящ светлинен източник за фотохимическата 

активация. 

За да се гарантира идеален избелващ резултат, ние 

препоръчваме използването на избелващ апарат 

BLUEDENT 12 BL, който е оборудван с 10 мощни 5W 
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LED светодиода, които гарантират пълна активация на 

гела едновременно на двете зъбни дъги, включително 

отстрани, за кратко време. 

Главата на BLUEDENT 12 BL трябва да бъде 

позиционирана перпендикулярно на зъбите, на 

разстояние 5-10 см от устата на пациента, за да се 

осигури добра вентилация. 

Използването на други избелващи апарати може да 

намали ефективността на процедурата, да изисква по-

продължително време за работа, или в някои случаи да 

не успее изобщо да активира избелващия гел. 

Препоръчително време за активация: 

Оборудване Мощност Вид активация Време 

BlancOne 
ARCUS 

250мW/см² Едновременно 
на двете зъбни 
дъги 

10 
минути 

 

• Избелващ апарат

  
Изполвайте избелващ апарат BLUEDENT 12 BL за да 

облъчите едновременно двете зъбни дъги. 

Позиционирайте главата на апарата близо до зъбите и 

облъчвайте в продължение на 10 минути, докато гелът 

напълно се активира (виж снимката). 

Когато се използва по протокола на BLANCONE, 

апаратът BLUEDENT 12 BL е напълно безопасен за 

зъбите и венците. 

Защитете устните с балсам за устни с UV фактор. 

Апаратът възпроизвежда топлина на кожата, подобна на 

лампите за придобиване на тен. Ако пациентът почуства 

дискомфорт, отдалечете леко апарата от зъбите. 

Гелът ще бъде правилно активиран, в зависимост от: 

• Мощността на апарата (mW/см²) – колкото по-мощен е 

той, толкова по-бърза е процедурата. 

• Дебелината на слоя гел – нанесете еднакъв по 

дебелина, тънък слой гел (1-2мм);  

Дебелият слой гел би забавил процеса на активация. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТ ЕС:  

• Освобождава се 5,6% от хидроген пероксид. 

• Да не се изполва при пациенти под 18 годишна възраст. 

• Да се продава само на дентални практики. 

• Да се използва само от дентални лекари или под техен 
пряк надзор, ако е осигурено еквивалентно ниво на 
сигурност.  

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

• Задължителен е стоматологичен преглед преди 

процедурата по избелване на зъби. 

• Порцелановите корони и денталните обтурации няма 

да се повлияят от избелването. 

• Не използвайте тютюневи продукти, не пийте кафе или 

червено вино в продължение на поне 6 часа след 

приключване на процедурата. 

• Да не се изполва при бременни жени. Да се употребява 

при кърмещи жени само след направена консултация с 

доктор. 

• Да не се поглъща гел. Да се избягва контакт с тъкани, 

различни от твърдите дентални тъкани (зъбите).  

• Кисели храни/течности могат да предизвикат 

чувствителност, ако са консумирани скоро след 

приключване на процедурата по избелване. 

• Може да се получи дразнене на венечната тъкан, ако 

процедурата по избелване е направена на пациент с 

парoдонтоза. 

• Пазете продуктите за избелзане на зъби далеч от деца. 

• Избягвайте контакт с кожата, лигавиците и очите. В 

случай на контакт с ОЧИТЕ: изплакнете очите 

внимателно с вода в продължение на няколко минути и 

потърсете медицинска помощ. В случай на конкакт с 

КОЖА/ ЛИГАВИЦА: изплакнете с обилно количество  

вода. Ако се появи дразнене, потърсете медицинска 

помощ. 

• В случай на поглъщане, в малко количество продъктът 

е безвреден. В противен случай потърсете медицинска 

помощ. 

• Някои пациенти могат да почувстват чуствителност или 

дразнене на венеца. Докато тези симптоми са леки и 

преходни в повечето случаи, в някои случаи може да се 

наложи лечение от стоматолог. 
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