IInstructie Bleken
De bleekkgel wordt aangebrach
a
ht met behulp van indivvidueel vervvaardigde m
mallen.
Wanneeer mag u de bleekgel niet gebruikeen:
 G
Gedurende de zwangerrschap en het geven vaan borstvoed
ding
 B
Bij een hoogg alcoholgeb
bruik
 B
Bij patiënten
n van wie bekend is dat ze allergisch zijn voorr één van dee bestandsd
delen van dee
b
bleekgel
 B
Bij vrij liggen
nde tandhalzen
 B
Bij onbehan
ndelde gaatjjes

Het gebruik van de bleekggel
1. P
Poets de tan
nden en kiezen goed. D
De ruimtes tussen
t
de taanden en kieezen dient u met
fflossdraad te reinigen.
2. B
Breng in de mallen aan de voorzijd
de een hoevveelheid gel aan ter gro
ootte van eeen
sspeldenkopjje. Let op: h
het heeft geen enkele zzin om extraa gel aan te brengen, heet resultaat
b
blijft hetzelffde. U heeftt dan alleen een verhoo
ogde kans o
op gevoeligh
heid.
3. D
Droog de tanden en kieezen met eeen tissue.
4. B
Breng de maal aan over de tanden. De overtollige gel kan u met de taandenborsteel of met dee
w
wijsvinger vverwijderen.. Niet inslikkken!
5. D
De mal draaagt u gedureende de hele nacht of onafgebroke
o
en gedurend
de een aanttal uren
o
overdag. Tijdens het drragen van dee mallen maag u niet eteen, drinken of roken.
6. N
Na de behan
ndeling haalt u de mallen uit de m
mond. De maallen met eeen tandenbo
orstel onderr
kkoud stromeende koud water
w
reiniggen. Bewaarr de mallen in een doossje en de geel in de
kkoelkast.
7. TTanden poeetsen en gro
ondig spoeleen om gelresten te verw
wijderen. Uiitspuwen. N
Niet inslikken.
Er kan tiijdens het bleekproces,
b
, gedurendee een korte tijd overgevvoeligheid van
v het slijm
mvlies, de
tanden of
o de kiezen
n ontstaan. Deze gevoeeligheid verd
dwijnt doorrgaans binneen een kortee tijd na hett
beëindiggen of het o
onderbreken
n van de behandeling.
Reeds bestaande w
witte vullingeen en kroneen zullen nieet mee bleken. Indien dit
d storend iis, kunnen d
deze
na het b
bleekproces vervangen worden.

Tips
Tot het eind van dee behandelin
ng:
V
Vermijd hett gebruik van citrusvrucchten en vru
uchtensappeen. Deze ku
unnen de ovvergevoeligh
heid
vverergeren.
G
Geen koffie,, zwarte theee, rode wijn of cola drinken. Niet roken. Dit kkan verkleurring
vveroorzaken
n.
huwing:
Waarsch
Vermijd contact meet de ogen. Bij contact met de ogen met veel water spoelen.
Buiten b
bereik van kkinderen bew
waren!
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