SINU UUS NAERATUS
ALGAB SIIT!

on professionaalne
hammaste valgenduse
süsteem, mille on kasutuseks pakkunud Teie
hambaarst või ortodont.
Ohutu, õrn, efektiivne
ja lihtne kasutada meie valgenduse
süsteem annab tulemusi juba esimese
kahe nädala jooksul.

Kuidas
see toimib?
{ Autograph Whitening’i efektiivne toimeaeg on 1 tund.
{ See toode on saadaval kahes kontsentratsioonis - 10% ja 16% karbamiidperoksiidi sisaldusega.
{ Mõlema tugevuse puhul on toimeaeg
1 tund. Teie hambaarst soovitab visiidi
käigus, milline tugevus on just Teile
parim ja efektiivseim.
{ Valgenduse protsessi käigus siseneb
karbamiidperoksiid hamba pinnalt ja
hapniku molekulid purustavad kaksik
süsiniksidemeid, millest on plekid
hammastel enamasti tekkinud. Valgendav aine jaotub laiali tervel hambal
ning valgendus toimub seest väljapoole.

Kuidas saavutada
parim tulemus?
{ Valgenduse pakendi ning kapede
kättesaamisel näitab Teie arst, kuidas
täpselt toodet kasutada. Autograph
Whitening geeli on väga lihtne süstlaga kapesse doseerida ning samuti on
neid peale kasutust lihtne puhastada.
{ Teie hambaarst saab enne protseduuriga alustamist soovitada spetsiaalseid hambapastasid, mis on abistavad
vahendid hammaste tundlikkuse
korral.
{ Valgenduse süstlaid tuleb alati säilitada külmkapis.

Valgendusgeeli
kasutusjuhend:
{ Pese korralikult hambad
{ Eemalda valgendussüstla kork
ENNE

{ Doseeri kapesse 1 tilk valgendusgeeli
iga hamba kohta
{ Paigalda valgeduskape suhu
{ Hoia valgenduskapet suus vähemalt 1
tund
{ Loputa suu

PÄRAST

{ Peale kape eemaldamist oota vähemalt 30 minutit ning seejärel pese
hambaid õrnalt harjates
{ Puhasta valgenduskape hambaharjaga

Valgenduspliiats

Kasutusjuhend:

{ Valgendava pliiatsi efektiivne
toimeaeg on 30 min

{ Eemalda kork

{ Koostis:
≤6% vesinikperoksiid

{ Keera pliiatsi otsa kuni geel ilmub
nähtavale
{ Pintselda õhuke kiht geeli otse
hammaste esikülgedele
{ Lase 10-15 sek geelil kuivada, nii
et huuled puutuks hammastega
minimaalselt kokku
{ Hoia geeli peal 30 min
{ Seejärel loputa suu puhta veega
{ Mitte süüa, juua või suitsetada vähemalt 30 min peale protseduuri
{ Valgenduspliiatsit võib kasutada kuni
2x päevas

Korduma kippuvad küsimused
Kas hammaste valgendus on ohutu?
Hammaste valgendus on spetsialisti
käe all ohutu viis helendamaks õrnalt
hammaste tooni. Autograph Whitening
sisaldab naatriumfluoriidi, mis aitab ennetada hammaste lagunemist ja kaariest
ning kaaliumnitraati, mis aitab rahustada
hammaste närve.
Mitu tooni valgemad hambad saan ma
Autograph Whiteningi kasutades?
See sõltub mitmest erinevast faktorist
nagu näiteks esmane hammaste toon
ning hammaste värvi muutuse põhjus.
Kui Teil on hambakroonid või -sillad, siis
peaksite kindlasti teavitama oma hambaarsti, kuna neid ei ole võimalik valgendada mitte ühegi valgendava geeliga.
Mitu päeva pean ma kasutama Autograph Whiteningi, et saada nähtavaid
tulemusi?
Tulemused on tavaliselt nähtavad 3- 4
päevaga. Enamik patsiente on rahul

saavutatud tulemusega peale 7 või 10
päevast kasutusaega hoides kapet suus
1 kuni 2 tundi päevas.
Kas hammaste valgendus põhjustab
tundlikkust?
Üsna tihti esineb hammaste valgendusel
ka hammaste tundlikkust. Tihtipeale on
see ajutine ja taandub peale valgenduse
kuuri lõppu. Autograph Whitening geel
sisaldab spetsiaalseid toimeaineid mis
suures osas aitavad vähendada hammaste tundlikkust
Kaua kestavad saavutatud tulemused?
Autograph Whitening valgendus
süsteemiga saavutatud tulemused on
stabiilsed ja kauapüsivad. Tulemuste
kestvust võivad siiski mõjutada geenid,
toitumisharjumused, vanus, ravimid
(näiteks tetratsükliin) ja suitsetamine. Kui
soovite lisaks korduskuuri on võimalik
soetada kahe süstlaga täitepakend, et
saavutada taas särav valge naeratus.

Rohkem infot
www.autograph-whitening.com

