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OPALESCENCE TANDBLEKNING HISTORIA
™

LEDAREN INOM TANDBLEKNING I 30 ÅR
Från ett leende till miljoner leenden
”Pappa, jag behöver vitare tänder. Pappa, jag behöver
vitare tänder.”
Jaleena gav sig inte. Hon klippte ut annonser om
tandblekning ur tandläkartidningar och lade dem
tillsammans med handskrivna lappar på sin pappas
sängbord. Jaleena var 14 år gammal då och hennes pappa
är tandläkaren Dr Fischer. Jaleena hade bestämt sig för
att få sin pappa intresserad av att utveckla något, det som
senare skulle bli känt som Opalescence™ tandblekning.
Pappan brukade svara: ”Ta det lugnt, älsklingen min, jag
jobbar på nåt.”
På Ultradents forskningsavdelning arbetade Dr Fischer
koncentrerat på sin blekningsprodukt för att få den precis
som han ville ha den. Han visste att han behövde en klibbig
och viskös gel för att den skulle fastna på tänderna, och
inte rinna ur skenan ut på mjukvävnaderna. Gelen behövde
innehålla en peroxid med fördröjd frisättning för att ge
optimala blekningsresultat, och den behövde placeras på
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tänderna i en mjuk, tunn konturerad skena med plats för
gelen, så att maximal mängd gel stannade i kontakt med
tandytan under hela behandlingen.
En kväll år 1990 när Dr Fischer äntligen var nöjd med
blekgelen som han och hans team utvecklat tog han
med den hem till Jaleena. Han bad henne fylla den nya
Opalescence™-blekgelen i skenan innan hon gick till sängs,
och ha på sig skenan hela natten. ”Ta inte ut den direkt
när du vaknar”, sa han till henne, ”kom till mig, så tar vi
ut den tillsammans.” Nästa morgon tog Jaleena ut skenan
när hennes pappa var med. Efter bara en natt hade hon
gått från A3 till A1.
Det är 30 år sedan den där spännande morgonen ägde rum.
Under den tiden har Opalescence™ tandblekningssortiment
utvecklats från en klibbig, viskös formel med 10 procent
karbamidperoxid, till en hel serie av blekningsprodukter.
Tills nu har Opalescence™, världsledaren inom
tandblekning, hjälpt miljoner människor att få vitare tänder
och bidragit till mer självförtroende och ökad livskvalitet
hos många. Den kan göra samma sak för dina patienter!

OPALESCENCE REFERENSGUIDE FÖR KOSMETISK TANDBLEKNING
™

Opalescence™ PF 10 %

Timmar

Opalescence™ PF 16 %

Kosmetisk blekning för hemmabruk
med individuellt anpassade skenor

Kosmetisk blekning för hemmabruk
med individuellt anpassade skenor

Kosmetisk blekning för hemmabruk
med förfyllda blekskenor

Blekmedel:

Blekmedel

Blekmedel:

10 % karbamidperoxid

16 % karbamidperoxid

6 % väteperoxid

Innehåll:

Timmar

Kaliumnitrat, fluorid och xylitol
Användningstid:
8–10 timmar/
dag

Opalescence Go™ 6 %

Användning:
För patienter med redan sensibla tänder;
kan bäras dag eller natt

Innehåll:

Timmar

Kaliumnitrat, fluorid och xylitol
Användningstid:
4–6 timmar/
dag

Användning:

Innehåll:
Kaliumnitrat, fluorid och xylitol

Användningstid:
60–90 min/dag

Användning:

För snabbare blekning:
kan bäras dagtid

För snabb blekning, ”att ta med”

Smaker:

Smaker:

Smaker:

Mint, Melon och Regular

Mint, Melon och Regular

Mint och melon

I en in vitro-studie1 undersökte forskare om behandling med tandblekningsprodukter
med olika koncentrationer av karbamidperoxid eller väteperoxid skulle öka
mottagligheten för karies. En tandblekningsprodukt med neutralt pH och 10 %
karbamidperoxid ledde inte till en högre kariesrisk.

1. Al-Qunaian, T.A., 2005. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel.
Oper Dent, 30(2), pp.265-70.
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KOSMETISK TANDBLEKNING FÖR HEMMABRUK MED OPALESCENCE

™

PF

KOSMETISK BEHANDLING MED
INDIVIDUELLT ANPASSADE SKENOR
10 % och 16 % karbamidperoxid
med kaliumnitrat och fluorid

1

Bästa kosmetiska
hemblekningssystemet

Opalescence™ PF blekgel tillhandahåller professionell
blekningskraft för bekväm tandblekning hemma hos
patienten. Opalescence™ PF-blekning finns i smakerna
Mint, Melon och Regular och tillförs tänderna i individuellt
anpassade blekskenor för att ytterligare skräddarsy
behandlingen till vitare tänder. Opalescence™ PF
tandblekningsgeler innehåller PF (P för kaliumnitrat, F för
fluorid) för att stärka emaljen och minska tandsensibilitet.

Den vattenbaserade gelen förebygger dehydrering och
färgrecidiv. Den finns i sammansättningar med 10 % eller
16 % karbamidperoxid. Hjälp patienterna välja den metod
som passar bäst för dem beroende på hur känsliga deras
tänder är, hur snabbt de vill se resultat och hur länge de
är beredda att bära skenan (4–6 timmar eller över natten).
Efter den första appliceringen, instruktioner och utlämning
på kliniken kan blekskenorna användas bekvämt hemma.
1. realityesthetics.com.

Instruktioner

Fyll skenan genom att trycka ut en
fortlöpande sträng med gel (1/3 till
1/2 av en spruta) ungefär halvvägs upp
från den incisala kanten i urtagen på
tändernas utsida.

Placera skenan över tänderna. Tryck
varsamt upp skenan för att föra in
gelen mot tänderna. Om man trycker
för hårt kommer gelen att tryckas ut
ur skenan.

Avlägsna överskottsgel med en mjuk
tandborste. Använd 10 % i 8–10 timmar och 16 % i 4–6 timmar.

När verkningstiden har gått tar
du ut skenan, borstar av tänderna
och rengör skenan med en mjuk
tandborste och vatten.

Efter 8 dagars blekningsbehandling
med Opalescence PF 16 % dagligen i
3 timmar.

Före blekning.

Överkäkständer efter behandling i
5 nätter, ca 40 timmar.

Kliniska tillämpningar

Före blekning.
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KOSMETISK TANDBLEKNING FÖR HEMMABRUK MED OPALESCENCE GO

™

KOSMETISK BEHANDLING MED
FÖRFYLLDA SKENOR
6 % väteperoxid
med kaliumnitrat och fluorid

1

Opalescence Go™, praktisk tandblekning ”att ta med”,
med förbättrad design på blekskenan för en ännu mer
anpassningsbar och bekvämare upplevelse till vitare tänder.
Efter bara 10 minuter i munnen börjar UltraFit™-skenan mjukna
och följa tandbågen för att skapa en skräddarsyddsliknande
passform som är synnerligen bekväm och effektiv. Täckning
från molar till molar säkerställer att gelen kommer i kontakt
även med bakre tänder. Opalescence Go™ -blekning finns

med 6 % väteperoxid (60–90 minuters användningstid)
och läckra smakerna Mint och Melon. Opalescence Go™
tandblekningsgeler innehåller PF (P för kaliumnitrat, F för
fluorid) för att stärka emaljen och minska tandsensibilitet.
Den vattenbaserade gelen förebygger dehydrering och
färgrecidiv. Efter den första appliceringen, instruktioner och
utlämning på kliniken kan blekskenorna användas bekvämt
hemma.
1. realityesthetics.com.
Blekskenan UltraFit
före.

UltraFit-skenan efter
10 minuter i munnen.

Instruktioner

Ta ut produkten ur förpackningen.
”U” – Upper, blekskena för överkäken
“L” – Lower, blekskena för underkäken

Placera överkäksskenan (U) på tänderna.

Bit ihop ordentligt och sug sedan på
skenan i 2 sekunder.

Ta bort den färgade ytterskenan.
Den inre skenan med gel blir kvar på
tandraden. Upprepa förfarandet med
underkäksskenan (L).

Före och efter

Ta ut blekskenorna och borsta tänderna när den angivna användningstiden har gått.

Före blekning.

Efter 6 dagars blekningsbehandling
med Opalescence GO i 90 minuter.
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OPALESCENCE REFERENSGUIDE FÖR MEDICINSK TANDBLEKNING
™

Opalescence™ Endo 35 %

Användningstid:
1–5 dagar per
applicering

Opalescence™ Boost™ 40 %

Opalescence™ Quick 45 %

Medicinsk tandblekning av avitala
tänder med ”walking bleach”metoden

Medicinsk tandblekning i
behandlingsstolen, direkt
applicering på tanden

Medicinsk tandblekning ”i
väntrummet”, med individuellt
anpassade blekskenor

Blekmedel:

Blekmedel:

Blekmedel:

35 % väteperoxid

40 % väteperoxid

45 % karbamidperoxid

2-3x

Innehåll:

Innehåll:

Applicering:
Två till tre
20-minuters
behandlingar
per besök

Kaliumnitrat och fluorid

Användning:
Tandläkaradministrerad; för intern
blekning av avitala tänder

Användning:
Tandläkaradministrerad, snabb
behandling ”i behandlingsstolen”

Användningstid:
30 minuter
övervakad

Kaliumnitrat och fluorid

Användning:
Övervakad på kliniken; metod för att
behandla mörka tänder med intern
missfärgning orsakad av sjukdom, skada
eller medicinsk behandling

Medicintekniska produkter för tandblekning är inte tillgängliga i vissa EU-länder. Fråga din dentaldepå.

I en in vitro-studie1 undersökte forskare om behandling med tandblekningsprodukter
med olika koncentrationer av karbamidperoxid eller väteperoxid skulle öka
mottagligheten för karies. En tandblekningsprodukt med neutralt pH och 10 %
karbamidperoxid ledde inte till en högre kariesrisk.

1. Al-Qunaian, T.A., 2005. The effect of whitening agents on caries susceptibility of human enamel.
Oper Dent, 30(2), pp.265-70.

OPALESCENCE REFERENSGUIDE FÖR SPECIALTANDBLEKNING
™

Opalustre™
Mikroabrasiv mixtur
Borttagningsmedel:
6,6 % saltsyra, mikropartiklar av
kiselkarbid (karborundum)
Klinikbesök

Användning:

Tandläkaradministrerad behandling ”i
behandlingsstolen”; avlägsnar varaktigt
ytliga emaljdefekter
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MEDICINSK TANDBLEKNING MED OPALESCENCE

™

ENDO

MEDICINSK ”WALKING BLEACH”
AV AVITALA TÄNDER
35 % väteperoxid

1

Opalescence™ Endo-blekning har en särskild formel avsedd
för att bleka rotbehandlade tänder med intern missfärgning
orsakad av sjukdom, skada eller medicinsk behandling, med
hjälp av ”walking bleach”-tekniken. När Opalescence™ Endoblekgelen tillförs i pulpakavum, bör den förseglas med ett

temporärt cement och lämnas kvar i tanden under en till
fem dagar.
Medicintekniska produkter för tandblekning är inte tillgängliga i vissa EU-länder. Fråga din dentaldepå.
1. realityesthetics.com.

Instruktioner

En glasjonomer appliceras i botten
av pulpakavum för att försegla
mynningen så att väteperoxid inte kan
penetrera in.

Applicera ett lager Opalescence Endogel i kavum.

Lägg en bomullspellet i kavum.
Applicera blandat UltraTemp Regular
fyllningsmaterial direkt på stället.

Torka enkelt bort överskott med fuktad
bomullspellet eller gastork innan
materialet härdat. Färdigt. Upprepa
var 1:e till 5:e dag tills önskat resultat
uppnåtts.

Efter blekning.

Före blekning.

Efter blekning.

Kliniska tillämpningar

Före blekning.
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MEDICINSK TANDBLEKNING MED OPALESCENCE

™

BOOST™

MEDICINSK TANDBLEKNING
I BEHANDLINGSSTOLEN PÅ KLINIKEN
40 % väteperoxid
med kaliumnitrat och fluorid

1

Opalescence™ Boost™-blekning används för medicinsk
tandblekning på tandvårdskliniken. Opalescence™ Boost™blekning är en alternativ, konserverande metod (jämfört med
kronor, skalfasader etc.) för att behandla mörka tänder med
intern missfärgning orsakad av sjukdom, olycksfall eller
medicinsk behandling som t.ex. kongenitala, systemiska,
metaboliska, farmakologiska, traumarelaterade eller
iatrogena faktorer såsom dental fluoros, förhöjt bilirubin,
tetracyklin och missfärgning från Minocyklin hos vuxna,
porfyri, trauma och fetal erytroblastos. Med Opalescence™

Boost™-blekning kan tandläkaren behandla missfärgningar
på ett mycket fokuserat och effektivt sätt.
Medicintekniska produkter för tandblekning är inte tillgängliga i vissa EU-länder. Fråga din dentaldepå.
VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG: Efter blandningen kan Opalescence™ Boost™-blekgelen
vid förvaring i kylskåp användas i 10 dagar.
VARNING: Tandläkare, assistenter och patienter måste använda skyddsglasögon
med sidoskydd vid blandning och applicering av Opalescence™ Boost™ klinikblekning.
1. realityesthetics.com.

Blandningsinstruktioner
A B
A/B

1a.

A

B

C

1. Säkerställ att sprutorna är säkert monterade. Tryck ned den lilla genomskinliga
kolven (A) i den lilla genomskinliga sprutan i mitten (B) för att spräcka det inre
membranet och sammanföra blekmedlet
och aktivatorn.

2. Tryck in kolven i den röda sprutan (C)
så att hela innehållet trycks in i den genomskinliga sprutan (B).

3. Tryck sedan den genomskinliga kolven
helt tillbaka in i den röda sprutan (C). För
att noga blanda aktivatorn med blekgelen
trycker du skaften fram och tillbaka kontinuerligt med tummarna och blandar
snabbt minst 50 gånger (25 gånger varje
sida).

4. Tryck in all blandad gel i den RÖDA
sprutan. Dela på de två sprutorna och fäst
spetsen Micro 20 ga FX tip på den röda
sprutan. Kontrollera flödet, bortvänd från
patienten, på gastork eller ett blandningsblock innan du börjar applicera intraoralt.
Byt ut spetsen om du känner motstånd
och kontrollera flödet på nytt.

Efter blekning.

Före blekning.

Efter 4 behandlingar med 20-minuters
appliceringar med Opalescence
Boost-blekning.

Kliniska tillämpningar

Före blekning.
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C

C

MEDICINSK TANDBLEKNING MED OPALESCENCE

™

BOOST™

Före och efter

1. Före tandblekningsbehandling med Opalescence
Boost. 20-årig man med missfärgning centralt
på överkäksincisiv. Tandblekningen påbörjades
efter avslutad rotbehandling. Tanden har en opak
brunaktig fläck mitt på facialytan.

2. Låt gelen sitta kvar på tänderna i 20 minuter per
applicering.

3. Efter två 20-minuters-appliceringar med Opalescence Boost-blekning.

OPALDAM™ OCH OPALDAM™ GREEN
Ljushärdande plastbarriärer

1

OpalDam™ ljushärdande plastbarriär, är en passivt adhesiv
(tätande) metakrylatbaserad plastbarriär, avsedd för att
skydda vävnad i närheten av tänder som ska blekas. För
blekning av en enstaka tand kan den användas för att skydda
angränsande tänder.

OpalDam™ plastbarriär är ljusreflekterande för att minimera
värme och vävnadssensibilitet under härdning. OpalDam™
Green plastbarriär säkerställer en säker och otvetydig barriär
varje gång.
1. realityesthetics.com.

1. Applicera OpalDam plastbarriären 4–6 mm brett på gingiva. Försegla
approximalutrymmen. Låt plasten överlappa cirka 0,5 mm på torr emalj för
att täta. Utsträck plasten till en tand bortom den sista tanden som ska blekas.
Ljushärda i 20 sekunder med en skannande rörelse.

2. Avlägsna härdad plast snabbt och lätt i ett stycke eller i ett par större bitar.
Kontrollera så det inte sitter kvar plast approximalt. Utformat för att kunna
avlägsnas enkelt från tomrum och underskär.
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MEDICINSK TANDBLEKNING MED OPALESCENCE

™

QUICK

MEDICINSK TANDBLEKNING
MED INDIVIDUELLT ANPASSADE BLEKSKENOR
45 % karbamidperoxid
med kaliumnitrat och fluorid

1

Opalescence™ Quick-blekgelen appliceras under en
tandläkares överinseende i en kontrollerad miljö såsom
reception eller väntrum. Gelen appliceras med hjälp av en
individuellt anpassad, konturerad skena. Behandlingstiden
varierar mellan 15–30 minuter enligt tandläkarens
omdöme. Opalescence™ Quick-blekning är endast avsedd
för medicinsk användning på kliniken. Den tillhandahåller
ett alternativt, mer konserverande sätt (jämfört med
kronor, skalfasader etc.) för att behandla mörka tänder

med intern missfärgning orsakad av sjukdom, olycksfall
eller medicinska behandlingar som t.ex. kongenitala,
systemiska, metabola, farmakologiska, traumarelaterade
eller iatrogena faktorer såsom dental fluoros, tetracyklin
och missfärgning från Minocyklin hos vuxna, trauma, fetal
erytroblastos, förhöjda bilirubinhalter och porfyri.
Medicintekniska produkter för tandblekning är inte tillgängliga i vissa EU-länder. Fråga din dentaldepå.
1. realityesthetics.com.

Instruktioner

Fyll skenan genom att trycka ut en
fortlöpande sträng med gel (1/3 till
1/2 av en spruta) ungefär halvvägs upp
från den incisala kanten i urtagen på
tändernas utsida.

Placera skenan över tänderna. Tryck
varsamt upp skenan för att föra in
gelen mot tänderna. Om man trycker
för hårt kommer gelen att tryckas ut
ur skenan.

Avlägsna överskottsgel med en mjuk
tandborste.

Ha på skenan i 15–30 minuter i väntrummet.

Efter 4 behandlingar med Opalescence
Quick-blekning har tänderna blivit
märkbart ljusare.

Före: Grava tetracyklinfall behöver en
längre behandling.

Efter ett halvår och cirka
18 behandlingstillfällen.

Kliniska tillämpningar

Före: Tänderna med dentinogenesis
imperfecta har ett gråaktigt utseende.
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SPECIALBLEKNING MED OPALUSTRE

™

KEMISK OCH MEKANISK
ABRASIONSMIXTUR
6,6 % saltsyra

1

Opalustre™-mixturen har en låg 6,6 % saltsyrakoncentration
med mikropartiklar av kiselkarbid (karborundum) för
att förbättra estetiken på kemisk väg. Mikroabrasionen
tillhandahåller en minimalinvasiv behandling för att
varaktigt avlägsna ytliga emaljdefekter, mild fluoros eller
demineralisering. Den kan tillhandahålla resultat som kan
förändra livet, i en behandling.

Opalustre™-mixtur med optimal viskositet för exakt abrasion
och kontroll av mixturen. Den aktiva behandlingen ger
tandläkaren direkt kontroll. Använd Opalustre™-mixturen
med polerinstrumenten OpalCups™ för att minimera stänk
och effektivt arbeta in mixturen i det berörda området. Vi
rekommenderar att fluoridbehandla efter behandlingen med
Opalustre™.
1. realityesthetics.com.

Instruktioner

Före.

Placera kofferdam och applicera
därefter Opalustre-mixturen på det
berörda området med hjälp av sprutan.

Kliniska tillämpningar

Några appliceringar av Opalustre mixturen avlägsnar, eller signifikant reducerar,
mild till måttlig demineralisering relaterad till ortodontisk behandling. Applicera
med styv polerborste och bestämt tryck med nedväxlat handstycke (10:1).

Använd OpalCups polerborste med
Efter mikroabrasion av emaljen och
mellan- till högt tryck för att komprimera 21 dagars användning av Opalescence
Opalustre-mixturen på tandytan. Sug
blekgel.
bort pastan från tänderna, spola,
utvärdera och upprepa vid behov.
Avsluta behandlingen med polering med
OpalCups Finishing putskoppar.

Demineralisering av tandemaljen korrigerades efter en applicering av Opalustremixtur med hjälp av OpalCups-polerborste och bestämt tryck med handstycke.
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EFTERBEHANDLING MED ULTRAEZ

™

DESENSIBILISERANDE BEHANDLINGAR
3 % kaliumnitrat med fluorid
(0,25 % neutral NaF)

1

UltraEZ™ desensibiliserande gel med fördröjd frisättning är
en 3 % kaliumnitrat-gel med fluorid (0,25 % neutral NaF).
Den klibbiga, viskösa gelen stannar i skenorna
och på tänderna, och tillhandahåller en omedelbar
desensibiliserande effekt. Formeln med fördröjd frisättning
behandlar tandsensibilitet från termiska och kemiska

förändringar, tandblekning och exponerade rotytor.
Med den revolutionerande UltraFit -blekskenan. Produkten
används antingen av en tandläkare/-hygienist på kliniken eller
ges till patienten för behandling av sensibelt dentin hemma.
™

1. realityesthetics.com.

Instruktioner med förfyllda skenor

Placera överkäksskenan (U) på tänderna.

Bit ihop ordentligt och sug sedan på
skenan i 2 sekunder.

Ta bort den färgade ytterskenan.
Den inre skenan med gel blir kvar på
tandraden. Upprepa förfarandet med
underkäksskenan (L).

Ta ut de vita innerskenorna och borsta
tänderna när den angivna användningstiden har gått.

Använd i 15 minuter till 1 timme per
dag.

När verkningstiden har gått tar
du ut skenan, borstar av tänderna
och rengör skenan med en mjuk
tandborste och vatten.

Instruktioner för behandling med sprutor

Fyll skenan genom att trycka ut en
fortlöpande sträng med gel (1/3 till
1/2 av en spruta) ungefär halvvägs upp
från den incisala kanten i urtagen på
tändernas utsida.
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Placera skenan över tänderna. Tryck
varsamt upp skenan för att föra in
gelen mot tänderna. Om man trycker
för hårt kommer gelen att tryckas ut
ur skenan.

EFTERBEHANDLING MED OPALESCENCE

™

TANDKRÄM

WHITENING TANDKRÄM
Originalet
Sensibilitetsformeln

Opalescence™ Whitening tandkräm3 medverkar till att förebygga karies och hjälper till att bevara ljusa, vita leenden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Unik blandning med tre kiselsyror tar aktivt bort ytlig missfärgning
Säker för långvarig daglig användning
Innehåller natriumfluorid för att hjälpa till att förebygga karies och stärka tandemalj
Enastående fluoridupptag2
Låg RDA för maximalt skydd av emalj, dentin och tandersättningar4
Tre sorters exotisk mint har blandats till en frisk, ren och sval smak
Sötad med Xylitol som kan reducera risken för karies
Vår Sensitivity Relief-formel tillhandahåller alla vitgörande fördelar som i originalet, 					
plus fördelen med kaliumnitrat i max-koncentrationen 5 %

RELATIV DENTINABRASION (RDA)4
250
200
183

197

Avlägsnar ytlig missfärgning för
att ljusa upp tänder upp till två
färgnyanser på bara en månad!1

150
100

90

50
Före

Opalescence Whitening-tandkräm

Colgate Total Advanced Whitening*

Efter

Crest Pro Health
Whitening*

Opalescence Whitening-tandkrämen har lägre abrasivitet än
andra ledande Whitening-tandkrämer.4
*Registrerat varumärke som inte tillhör Ultradent. 1. Gultz J, Kaim J, Scherer W. Whitening efficacy of a whitening toothpaste creme [IADR abstract 2747]. J Dent Res. 1998;77(suppl 2):975. 2. Schemehorn BR,
et al. Enamel fluoride uptake study. Indianapolis: Dental Product Testing Therametric Technologies, Indiana University Emerging Technologies Center. 2009. 3. Den här tandkrämen innehåller inte peroxid. 4.
Schemehorn BR. Relative dentin abrasion test on dentifrices. Egna data.
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TILLBEHÖR
FÖR BLEKNINGSBEHANDLINGAR
Ultradent LC Block-Out Resin
Sof-Tray Classic-ark
Ultra-Trim taktil sax
Opalescence fickask för skena
OpalDam /OpalDam Green plastbarriärer
KleerView retraktor
™

™

™

™

™

™

Ultradent™ LC Block-Out Resin
Ljushärdande block-out resin

Opalescence™ fickask för skena
Förvaring av skenan

•
•
•

•
•
•

Optimal viskositet för korrekt applicering
Blå färg för att synas under appliceringen
Praktisk universal-resin med många
användningsområden

Sof-Tray™ Classic-ark
Skenmaterial i ark för vakuumformning av skenor

OpalDam™ och OpalDam™ Green
Ljushärdande plastbarriärer

•
•

•
•

•

0,9 mm Sof-Tray för de flesta blekskenor
1,5 mm Sof-Tray för
tandblekningspatienter som bruxar
2,0 mm Sof-Tray för personer med svår
bruxism

•
•

Appliceras direkt
Erbjuder en effektiv täckning av orala
vävnader med utmärkt försegling och gör
klinikblekningen enklare än någonsin
Ljusreflekterande för att minimera värme
och vävnadssensibilitet under härdning
Lätt att ta bort

Ultra-Trim taktil sax
För trimning av skenor

KleerView
Kind-/läpp-retraktorer

•

•

•
•
•
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Skyddar skenorna när de inte används
Platt design i fickstorlek
Innermått: 7,5 x 7 x 1,5 cm

Avsedd för exakt trimning av skenkanten runt
interdentalpapiller
Med fjäder för att reducera trötthet i fingrarna
Griper lätt tag i skenmaterialet
Tillverkad av hållbart rostfritt stål

TM

Utmärkta vid klinikblekning, bonding,
kompositer och klinisk fotografering

PROFYLAX OCH HYGIEN

ULTRASEAL XT HYDRO HYDROFILT FISSURFÖRSEGLINGSMATERIAL
™
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UltraSeal XT™ hydro hydrofilt fissurförseglingsmaterial,
är ett ljushärdande, röntgentätt, fluoridavgivande
kompositförseglingsmaterial. Det är starkare och mer
nötningsbeständigt tack vare 53 % fillerandel, och
har mindre polymerisationskrympning än produkter
från andra tillverkare. Spetsens spiralborstfunktion
åstadkommer skjuvförtunning av det tixotropa UltraSeal
XT™ hydro förseglingsmaterialet. Plasten slutar flyta när
skjuvförtunningen minskar och appliceringen är klar,
vilket hindrar den från att rinna före ljushärdningen. Den
avancerade, hydrofila kemiska sammansättningen fungerar
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när all synlig fukt avlägsnats. Förseglingsmaterialet UltraSeal
XT™ hydro är mer förlåtande när det gäller fukt djupt inne i
gropar och fissurer.
“Det blev en sådan framgång med tandblekningarna Opalescence™ Boost™ och
Opalescence™ PF så jag provade också att beställa förseglingsmaterialet UltraSeal XT
hydro. Tidigare har jag använt en produkt från en annan tillverkare och de förseglingarna
släppte på bara ett par veckor och satt bara utanpå tanden. När man använder UltraSeal
XT hydro kan man bokstavligen talat se hur förseglingsmaterialet går in i fissurerna!
En skillnad på natt och dag, och att använda den lilla lampan är också ett roligt sätt
att visa barnen och deras vuxna hur förseglingarna ser ut när de är nya och vid
halvårskontrollerna!!!”
—STEPHANIE VIEAU, PROFYLAXSKÖTERSKA – CENTREVILLE, VIRGINIA, USA
1. realityesthetics.com.

Instruktioner

1. Etsa i 30 sekunder på opreparerad
emalj, 15 sekunder på preparerad
emalj. Spola.
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2. Avlägsna synlig fukt.

3. Applicera UltraSeal XT hydro
förseglingsmaterial.

4. Härda i 3 sekunder med
härdljuslampan VALO LED i
Xtra Power-läget eller 10 sekunder i
Standard Power-läget.

ULTRASEAL XT PLUS HYDROFOBT FISSURFÖRSEGLINGSMATERIAL
™

LEDAREN INOM
FÖRSEGLINGSMATERIAL SEDAN
1998!1
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UltraSeal XT™ plus hydrofobt fissurförseglingsmaterial,
är
ett
ljushärdande,
röntgentätt,
fluoridavgivande
kompositförseglingsmaterial. Det är starkare och mer
nötningsbeständigt tack vare 58 % fillerandel, och har
mindre polymerisationskrympning än produkter från andra
tillverkare. Spiralen i spetsen Inspiral™ Brush tip åstadkommer
skjuvförtunning av den fyllda, tixotropa kompositen, vilket
reducerar viskositeten när materialet placeras. Materialet
stelnar när skjuvförtunningen minskar och appliceringen är klar,
vilket hindrar materialet från att rinna undan före ljushärdning.
Användning av PrimaDry™ torkningsmedel tillsammans med
förseglingsmaterialet UltraSeal XT™ plus förbättrar penetrationen
i gropar och fissurer3 genom att eliminera fukt som annars kan
göra att hydrofoba förseglingsmaterial misslyckas.

•
•
•
•
•
•
•
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Hög retentionsnivå2
Direkt tillförsel i svåråtkomliga områden
Blåsfri, droppfri placering
Hög marginal retention förhindrar mikroläckage
Penetrerar djupa gropar och fissurer
Fyra färgnyanser: Opaque White, Clear, A1 och A2
Användning med PrimaDry torrläggningsmedel

Instruktioner

1. Etsa i 30 sekunder på opreparerad
emalj, 15 sekunder på preparerad
emalj. Spola.

2. Avlägsna synlig fukt.
Torkningsmedlet PrimaDry kommer
att torka.

5. Härda i 3 sekunder med
härdljuslampan VALO i Xtra Powerläget eller 10 sekunder i
Standard Power-läget.

1. Reality bedömningar. Reality. Reality Publishing Company 1998–2017. 2. Boksman L, Carson B. Two-year retention and caries
rate of UltraSeal XT and Fluorshield light-cured pit and fissure sealants. Gen Dent. 1998;46(2):184-7. 3. Adams TJ, Frazier KB,
Browning WD. Effect of drying agent use on sealant penetration [IADR abstract 363]. J Dent Res. 2000;79(suppl):189.

3. Applicera PrimaDry-medlet i
5 sekunder med spetsen Black Micro
FX tip, luftblästra sedan torrt.

4. Applicera förseglingsmaterialet
UltraSeal XT plus.

17

PRIMADRY

™

TORKNINGSMEDEL

Torkningsmedlet PrimaDry™ är optimalt för att torka gropar och
fissurer, och före applicering av hydrofoba förseglingsmaterial.
Det innehåller 99 % organiskt lösningsmedel och 1 % primer.
PrimaDry™ torrläggningsmedel gör att fuktinnehåll i gropar
och fissurer snabbt kan förflyktigas efter att etsmedlet
sköljts av med vattenspray och lufttorkning. Den ultratunna
primerfilmen gör att förseglingsmaterialet UltraSeal XT™ plus
kan flyta in optimalt i alla gropar och fissurer. Får inte användas
på dentin eller med förseglingsmaterialet Ultraseal XT™ hydro.

•
•

För användning med UltraSeal XT™ plus
fissurförseglingsmaterial
Reducerar mikroläckage i hydrofoba förseglingsmaterial

JÄMFÖRELSE FYSIKALISKA EGENSKAPER
Hög skjuvstyrka är viktig för att bibehålla en
stark bindning till emaljen.
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7,36%

13

6,53%

24

6,68%

6

6,13%

7

5,98%

20,4 HK

8
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Låg krympning tillhandahåller bästa
försegling nu och framöver.

10

20,6 HK

28

21

31,9 HK

32

25
25,32 MPa

31,21 MPa

36

29

32,73 MPa

40

33

27,6 HK

39,43 MPa

42,7 MPa

44

Hög hårdhet är bevis på fullständig polymerisation
och skydd mot deformation.

1. Egna data

ENAMELAST

™

FLUORIDLACK

1

Enamelast™ fluoridlack har en unik patenterad
vidhäftningspromotor för förbättrad retention. Lacket ger
överlägsen fluoridfrisättning och -upptag och har en jämn
textur som knappt syns på tänderna. Lacket finns i smakerna
Walterberry™, Orange Cream, Cool Mint, Bubble Gum och
Caramel.

•
•
•
•
•

Patenterad vidhäftningspromotor för förbättrad retention
Utmärkt fluoridavgivning och -upptag
Jämn textur utan kornighet
Nästan osynligt utseende
Nötfri och glutenfri

1. realityesthetics.com.

Före och efter

WALTERBERRY

Före Enamelast-lacket.

ORANGE CREAM

COOL MINT

BUBBLE GUM

CARAMEL

Efter applicering av Enamelast-lacket.

SOFTEZ TIP
™

Spetsen SoftEZ™ tip är utformad för användning med Enamelast™ fluoridlack.
Spetsens fibrer tillhandahåller synlig, kontrollerad tillförsel och jämn applicering.
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