
Система відбілювання зубів WHITEsmile fläsh 
Chairside Light

УКРАЇНСЬКА

Медична система відбілювання зубів для використання в 
кріслі пацієнта в умовах стоматологічної клініки для 
потемнілих зубів, що становлять високу і невисоку естетичну 
важливість, тільки за медичними показаннями. 
Попередження: Зберігати в місці, недоступному для дітей. 
Відповідає Директиві ЄС 93/42/EEC про медичні прилади.

ВАВАЖЛИВА ПРИМІТКА: система відбілювання зубів Fläsh Chairside 
Light є унікальною за способом відбілювання і своїм складом. Будь 
ласка, уважно прочитайте і зрозумійте інструкцію, перш ніж 
приступати до процедури відбілювання. Гель для відбілювання зубів 
Fläsh Chairside Light — це двокомпонентний матеріал для 
відбілювання потемнілих зубів. Він призначений тільки для 
професійного медичного відбілювання в умовах стоматологічного 
кабінкабінету. Гель активується шляхом змішування двох компонентів 
відбілюючого реагента. Тривалість лікування визначається 
індивідуально і залежить від чутливості зубів, бажаного ступеня 
відбілювання, а також характеру і ступеня потемніння зубів.

Гель для відбілювання зубів Fläsh Chairside Light доступний у 
змішаній концентрації 32%-го розчину пероксиду водню для 
застосування з лампою для відбілювання зубів Fläsh.

Гель зеленого кольору можна наносити безпосередньо зі 
змішувальної канюлі на зуби — його в’язка консистенція запобігає 
випадковому падінню крапель або розтіканню. Невикористаний гель 
можна зберігати в закритому шприці до закінчення терміну 
придатності. Його можна використовувати для іншої процедури, 
замінивши змішувальну канюлю на нову.

Показання до застосування

Гель для відбілювання зубів Fläsh Chairside Light використовується 
для швидкого відбілювання - за медичними показаннями — сильно 
потемнілих вітальних і депульпованих зубів, яким — навіть за 
допомогою професійного стоматологічного чищення — неможливо 
повернути природний або нормальний колір. Медичне відбілювання 
зубів рекомендується тоді, коли втрата кольору призводить до 
погіршення (в плані здоров’я) якості життя пацієнта через аномальні 
відхиленнявідхилення кольору зуба. Медичне відбілювання зубів також можна 
використовувати як альтернативу (значно інвазивніше) 
консервативному лікуванню зубів, пошкоджених вінірами або 
коронками.

Природними або нормальними є такі кольори зубів, які зазвичай 
зустрічаються в населення з точки зору їх яскравості, прозорості і 
кольору. Для діагностики та визначення показань можна, наприклад, 
використовувати класичну шкалу відтінків Vita A1-D4 (для найбільш 
поширених відтінків зубів), окремо також використовується анкета 
(OHIP-G19) для визначення якості життя, пов’язаної зі здоров'ям 
ротової порожнини.

ПрикладамиПрикладами причин такого (внутрішнього) потемніння є: потемніння 
внаслідок вживання тетрацикліну/міноцикліну, флюороз зубів від 
помірного до тяжкого ступеня (індекс TF > 2); депульповані зуби 
(некроз пульпи) — наприклад, внаслідок травми, генетичного або 
вікового (дегенеративного) потемніння, порфірії або жовтяниці; 
тверді відкладення їжі на зубах з проникненням в тканини зуба 
(внутрішнє потемніння через зовнішні барвники). Гель можна 
вивикористовувати для відбілювання одного або декількох зубів або 
частин зубів. Його також можна використовувати для відбілювання 
окремих ендодонтично пролікованих депульпованих зубів, в тому 
числі для внутрішньокоронального відбілювання.

Попередження

Для підтвердження показань і визначення успіху процедури існує 
спеціальна анкета для дослідження якості життя пацієнтів, 
пов’язаного зі здоров'ям порожнини рота (MLQ). З цією метою 
зважені відповіді пацієнтів («ніколи» = 0, «дуже рідко» = 1, «час від 
часу» = 2, «часто» = 3 і «дуже часто» = 4) сумуються для отримання 
загального значення, яке, теоретично, може становити будь-яке 
число від 0 (= немає погіршень якості життя) до 56 (= максимальне 
погіршенняпогіршення MLQ). Пацієнт повинен заповнювати анкету самостійно, 
наприклад, в приймальні, до і приблизно через 2 тижні після 
лікування. Ця анкета використовується тільки як допоміжний засіб 
для підтвердження діагнозу стоматолога; не можна робити 
однозначний висновок про необхідність лікування на підставі 
певного значення.

При цьому сума балів, що становить >10, колір зуба B4-C4 або 
темніший або різниця в яскравості у понад 8 рівнів відносно сусідніх 
зубів зазвичай вказує на зміну кольору зуба. Анкету можна отримати 
безкоштовно від компанії WHITEsmile.

Завдяки високій концентрації пероксиду водню гель для 
відбілювання зубів Fläsh Chairside Light володіє високою 
реактивністю. Аби уникнути можливого потрапляння на шкіру або очі, 
рекомендуємо використовувати рукавички і захисні окуляри. З 
метою гарантування безпеки пацієнт також повинен одягати захисні 
окуляри. Якщо гель все ж таки потрапив на шкіру, видаліть його і 
негайно промийте водою. Нанесіть на ці ділянки олійку з вітаміном Е 
(в(входить в комплект). У зоні ураження можуть з’явитися білі плями, і 
Ви можете відчути печіння.

Симптоми повинні зникнути прибл. через 30-60 хвилин. Якщо гель 
потрапив в очі, негайно промийте їх водою і проконсультуйтесь з 
лікарем.

1) Підготовка

2) Нанесення засобу для захисту ясен Fläsh

• Засіб для захисту ясен Fläsh — це фотополімерна смола, яка легко 
наноситься і забезпечує оптимальне покриття м’яких тканини і 
прилеглих зубів під час процедури відбілювання. Вона також 
підходить для покривання ділянок оголеного дентину (напр. шийок 
зубів) і пломбувальних матеріалів під час процедури.

• Прикріпіть дозуючу насадку до верхньої частини шприца засобу 
для захисту ясен Fläsh.

3) Процедура відбілювання

• Обережно просушіть ясна, щоб гарантувати, що засіб для захисту 
ясен Fläsh буде надійно триматися і щільно захищати ясна протягом 
усієї процедури. Нанесіть засіб для захисту ясен Fläsh 
безпосередньо на ясна і покрийте 3-4 мм ясна і 0,5-1 мм зубів 
(використовуйте принцип «ніякого рожевого»). Тепер виконайте 
полімеризацію засобу для захисту ясен Fläsh за допомогою 
полімеризаційної лампи впродовж 15-25 секунд дугоподібним 
рурухом над матеріалом. Замість засобу для захисту ясен Fläsh можна 
також використати гумовий ізолятор слини.

• Під час процедури відбілювання пацієнт повинен перебувати в 
злегка опущеному положенні (під кутом 45°), щоб мати можливість 
вільно ковтати, в той час як зуби закриті з легким тиском на 
ретрактор для губ Fläsh.

• Гель потрібно використовувати при кімнатній температурі. 
Приєднайте змішувальну канюлю до верхньої частини подвійного 
шприца гелю Fläsh Chairside Light. Перевіряйте потік гелю на марлі 
або подушечці для змішування перед нанесенням всередині 
порожнини рота.

•• Нанесіть гель безпосередньо на поверхню зубів. (Для 
відбілювання окремих зубів засіб для захисту ясен Fläsh і гель для 
відбілювання Fläsh Chairside Light можна також використовувати на 
поверхні язика). Гель потрібно наносити шаром товщиною близько 
1-2 мм (уникайте потрапляння на інші частини тіла і одяг).

•• Під час процедури розмістіть лампу для відбілювання Fläsh 
близько до рота пацієнта. Увімкніть лампу. Використання захисних 
окулярів для захисту очей пацієнта і оператора є обов'язковим.

• Дайте гелю подіяти протягом 15 хвилин. Скоротіть час нанесення 
і цикли, якщо у пацієнта виникають больові відчуття.

•• Видаліть гель з поверхні зубів за допомогою відсмоктувача, не 
промиваючи зуби, тоді нанесіть на зуби свіжий шар гелю. Цей процес 
можна повторити тричі.
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Внутрішнє відбілювання ендодонтично 
пролікованих зубів:

• Після останньої обробки видаліть гель за допомогою 
відсмоктувача, а тоді змийте його водою і видаліть за допомогою 
відсмоктувача. Тепер можна зняти засіб для захисту ясен Fläsh, 
ретрактор для губ Fläsh і ватні валики. Нарешті пацієнт може 
прополоскати рот теплою водою.

ККолір зуба після процедури потрібно задокументувати. Завершіть 
процедуру і зменшіть ризик виникнення больових відчуттів у 
пацієнта за допомогою мусу після відбілювання Fläsh: нанесіть його 
на зуби і залиште на зубах приблизно на 10 хвилин. Рекомендуйте 
своїм пацієнтам зубну пасту для відбілювання fläsh із 30% вмістом 
ксиліту і 15% вмістом гідроксиапатиту, щоб зберегти результати 
відбілювання і захистити зуби.

Перш ніж приступити до відбілювання депульпованих зубів, 
зачекайте принаймні один тиждень після ендодонтичної процедури і 
переконайтеся, що зуб ендодонтично здоровий.

1. Зробіть рентгенівський знімок, щоб переконатися, що відповідний 
верхній ендодонтичний силер знаходиться на своєму місці, і 
перевірте, де проходить край альвеолярної кістки.

2.2. Видаліть пломбувальний матеріал з порожнини доступу до 
глибини, яку Ви визначили на підставі рентгенівського знімка. 
Продовжуйте видаляти пломбувальний матеріал і/або тимчасові 
ендодонтичні матеріали, щоб забезпечити достатній контакт 
відбілюючого агента із внутрішньою структурою зуба. Такий спосіб 
дозволить отримати оптимальні результати.

3.3. Заповніть кореневу пломбу традиційним склоіономерним 
цементом. Нанесіть шар товщиною 1-2 мм, щоб забезпечити надійне 
ущільнення.

Побічні ефекти

4. Внутрішнє відбілювання виконується відповідно до інструкцій для 
вітальних зубів. Покрийте ясна навколо зуба засобом для захисту 
ясен Fläsh. Нанесіть гель для відбілювання Fläsh Chairside Light в 
порожнину зуба і переконайтеся, що структура зуба покрита шаром 
гелю товщиною 1-2 мм. Нанесіть гель також на зовнішню поверхню 
зуба. Використовуйте лампу для відбілювання зубів Fläsh, щоб 
активувати гель на зовнішній поверхні зуба. Світло не слід 
спрямоспрямовувати безпосередньо в порожнину зуба. Зачекайте 15-20 
хвилин. Видаліть гель за допомогою відсмоктувача. Процедуру 
можна повторити 1 або 2 рази.

5. Для пломбування порожнини використовуйте тимчасовий 
пломбувальний матеріал без евгенолу.

6. Перш ніж приступити до роботи із прилеглими зубами 
рекомендується зачекати принаймні два тижні після процедури 
відбілювання — щоб стабілізувати колір зуба.

У деяких випадках може виникати підвищена чутливість і 
подразнення зубів з більш-менш сильним болем під час або після 
процедури відбілювання. Ці симптоми зазвичай зникають протягом 
короткого періоду часу. У разі надмірної чутливості зубів під час 
процедури, тривалість застосування гелю потрібно скоротити або 
припинити процедуру.

ПрПроте щоб досягнути бажаного результату відбілювання, в таких 
випадках процедуру відбілювання можна розбити на декілька 
сеансів. Чутливість зубів можна зменшити при додатковому 
застосуванні мусу після відбілювання Fläsh.

Протипоказання

Взаємодія з іншими препаратами

Деякі дослідження вказують на тимчасову зміну в органічній матриці 
зубів і зниження мікротвердості емалі та дентину, але без 
патологічної значущості.

ЕндЕндодонтичне відбілювання на недостатній і незавершеній пломбі 
кореневого каналу тільки до цементно-емалевої межі або поза нею 
може призвести до пошкодження періодонта (зовнішньої резорбції 
кореня) із втратою зуба. Важливо наносити засіб для захисту ясен на 
шийку зуба (близько 0,5-1 мм, принцип «ніякого рожевого»). 
Недостатньо щільний захист ясен може викликати подразнення ясен 
через контакт з пероксидом. У такому випадку процедуру 
відбілюваннявідбілювання потрібно зупинити і підготувати повторно після 
ретельного промивання і сушіння ураженої ділянки.

Систему відбілювання зубів WHITEsmile Fläsh Chairside Light не 
можна використовувати в наступних випадках: наявність плям, які 
можна видалити відповідними полірувальними засобами і 
обертальними щітками під час професійного чищення зубів; 
вагітність і період лактації — у зв’язку з відсутністю досліджень; 
наявність алергії на будь-який з інгредієнтів; наявність оголеного 
дентину, недостатнього пломбування; невилікуваний первинний або 
втвторинний карієс; надмірне паління і зловживання спиртними 
напоями; 2 тижні або менше до запланованого лікування зубів у 
зв’язку з недостатньою адгезією композитних пломб і брекетів; особі 
не виповнилось 18 років; перебування під анестезією.

Пероксид водню послаблює полімеризацію полімерів. Тому 
композитні пломби або з’єднання брекетів слід виконувати не раніше, 
ніж через два тижні після процедури відбілювання, у зв’язку з 
недостатньою адгезією.

Після відбілювання

Протягом щонайменше 4 годин після сеансу відбілювання зубів 
пацієнт повинен уникати вживання чаю, кави, червоного вина, 
паління цигарок і т.п., оскільки це знизить ефективність 
відбілювання.

Зберігання і термін придатності

Шприци з гелем запаковані окремо для зручного зберігання в 
холодильнику. Гель для відбілювання Fläsh Chairside Light потрібно 
зберігати в прохолодному місці або в холодильнику (при температурі 
4-12 °C). Іншу частину набору не можна зберігати при температурі 
понад 25 °C. Гель не можна заморожувати і потрібно зберігати подалі 
від тепла і прямих сонячних променів. Термін придатності, вказаний 
на упаковці або шприці, стосується тільки продуктів, які зберігаються 
належним чином.належним чином.

Склад гелю для відбілювання зубів WHITEsmile 
Fläsh Chairside Light

Вода, пероксид водню, кремній, гліцерин, органічні аміни, полігліколь, 
хлорофіл.


