
System do wybielania zębów

Łatwy sposób na
jasny uśmiech

Zaris  White & Brite™

Nr kat.	 Zawartość

	 Żel do postępowania wstępnego w gabinecie

12279	 Uzupełnienie: 
Strzykawka zawierająca 3,5 g żelu o stężeniu 30% 

	 Żel do wybielania w warunkach domowych przez pacjenta

12276	 Uzupełnienie: 
2 strzykawki zawierające po 3,5 g żelu o stężeniu 10%

12277	 Uzupełnienie: 
2 strzykawki zawierające po 3,5 g żelu o stężeniu 16%

12270	 Uzupełnienie: 
6 strzykawek zawierających po 3,5 g żelu o stężeniu 10%

12271	 Uzupełnienie: 
6 strzykawek zawierających po 3,5 g żelu o stężeniu 16%

Oferta handlowa 

Zaris WhiteTM & Brite
System do wybielania zębów
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Skalibrowane strzykawki Zaris White & Brite  
              eliminują możliwość przedawkowania preparatu.



Zdrowy i zadowolony pacjent  
Proces wybielania zębów uzupełnia proces profilaktyki. Usunięcie z zębów plam i przebarwień powoduje, że uśmiech 
wygląda zdrowiej. Zadowolony pacjent, którego oczekiwania zostały spełnione, będzie chętniej wracał do gabinetu, 	
czy to w celu regularnego leczenia, czy kolejnych zabiegów profilaktycznych i wybielających.

Dwa kroki do pięknego uśmiechu 
Etap 1: Diagnoza oraz profesjonalne czyszczenie zębów.
Zewnętrzne plamy od papierosów, kawy czy wina są najskuteczniej usuwane poprzez piaskowanie i polerowanie. 
Ponadto płytka nazębna pokrywająca szkliwo sprawia, że tlen wydzielany przez wybielacz nie może być właściwie 
wchłonięty. Przed każdym zabiegiem wybielania zaleca się więc wykonanie profesjonalnego czyszczenia zębów. 

Aby uniknąć niezadowalających efektów, wskazana jest szczegółowa diagnostyka przed rozpoczęciem wybielania. 
Materiały kompozytowe czy wypełnienia ceramiczne nie będą bowiem reagowały na wybielanie.

Etap 2:  Profesjonalne wybielanie.
W celu zastosowania ZarisTM White&Brite niezbędne jest przygotowanie szyny idealnie dopasowanej do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. Następnie można rozpocząć proces wybielania. Wybielanie przez pacjenta w domu może być 
poprzedzone wstępnym wybielaniem w gabinecie. Procesy te wymagają zastosowania materiału o różnej zawartości 
nadtlenku mocznika, a przez to różnią się także czasem, długością i skutecznością zabiegu. Większość pacjentów 
poddanych wybielaniu zębów Zaris White & Brite zauważa różnicę już po kilku dniach.

Profesjonalne wybielanie Zaris White & Brite na długo utrzyma biel zębów. Dzięki powtarzanym zabiegom, higienie oraz 
regularnym wizytom w gabinecie efekty mogą pozostać przez długi czas nienaruszone.

Wybielanie zalecane jest tylko wtedy, kiedy pacjent spełnia poniższe warunki:

• Właściwa higiena jamy ustnej 

• Brak próchnicy                          

Lekarzom zależy na zdrowym uśmiechu swoich pacjentów. Ale zdrowy uśmiech nie zawsze oznacza ładny wygląd. 	
Wieloletnie spożywanie kawy, herbaty, czerwonego wina i innych substancji powodujących przebarwienia może 
stopniowo powodować zmianę koloru zębów. Profesjonalne wybielanie to konieczny krok do tego, aby wygląd zębów 
dorównał ich zdrowiu.

3M ESPE wprowadziło do swojej oferty nowe, profesjonalne narzędzie, które pozwoli spełnić oczekiwania pacjentów 	
- Zaris White & Brite, system do wybielania zębów. Materiał od wielu lat sprzedawany jest w Stanach Zjednoczonych. 	
Ma tam długą historię kliniczną. Zaufały mu tysiące amerykańskich lekarzy.

Zaris White & Brite neutralizuje przebarwienia zębów. W momencie aktywacji nadtlenku mocznika tlen przenika szkliwo 	
i reaguje ze znajdującymi się tam substancjami barwiącymi, dzięki czemu następuje efekt wybielania. Skutkiem jest 	
bielszy i bardziej naturalny wygląd zębów.

   z użyciem 
              szyny.

wybielanie

Zaris White & Brite    – piękny i zdrowy wygląd
™

Łatwe

• Zdrowe dziąsła   

• Brak wypełnień w zębach przednich*

* konsekwencją wybielania jest zwykle konieczność wymiany widocznych wypełnień ze względów estetycznych.


