
ZESTAW Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% zawiera:    
Strzykawka 5ml  
INGREDIENTS : AQUA, GLYCERIN, UREA PEROXIDE, CARBOMER, POTASSIUM NITRATE
Stężenie H2O2 5,87%

Przed zabiegiem:
- Przechowywać w temperaturze 2–8°C, w lodówce, suchym ciemnym miejscu - niedostępnym dla dzieci. 
- Konieczne dokładne oczyszczenie i wysuszenie zębów.
- Zaleca się usunąć płytkę nazębną, stomatologicznie lub preparatem Dr. Martin Schwarz BioScaling.
- Wyleczyć zmiany próchnicowe i uszkodzenia przyzębia.
- W celu zapewnienia właściwego efektu i komfortu zabiegu, upewnić się co do właściwego i szczelnego osadzenia koronek, mostków i wypełnień.

Jak wykonać zabieg krok po kroku: 
1. Przeznaczone do wybielania zęby należy dokładnie wyszczotkować i oczyścić.
2. Niewielką ilość preparatu Dr. Martin Schwarz Expert 20% należy umieścić w nakładkach* od strony powierzchni wargowych zębów,  
 które chcemy wybielić (zaleca się umieszczanie w szynie preparatu w ilości odpowiadającej kuleczce o średnicy 3-4 mm na każdy ząb).  
 Ilość żelu w nakładkach powinna być na tyle duża by pokryć powierzchnie zębów przeznaczonych do wybielania i na tyle mała by po  
 nałożeniu nakładek na zęby, żel nie wydostał się z nich na błonę śluzową.  
3. Nakładki z preparatem Dr. Martin Schwarz Expert 20% należy umieścić w jamie ustnej we właściwej pozycji, jeżeli na błonie śluzowej  
 pojawią się niewielkie ilości preparatu Dr. Martin Schwarz Expert 20%, usunąć go za pomocą suchej szczoteczki do zębów, chusteczki  
 higienicznej bądź palcem.
4. Utrzymać preparat Dr. Martin Schwarz Expert 20% na wybielanych powierzchniach przez 20–30 min. W przypadku uczucia silnego  
 pieczenia błony śluzowej podczas procesu wybielania, należy niezwłocznie usunąć żel z miejsca pieczenia chusteczką higieniczną.
5. W czasie noszenia nakładki z preparatem wybielającym nie należy pić, palić papierosów, czy też spożywać żadnych posiłków.
6. Należy wystrzegać się połykania żelu oraz płynu po jego płukaniu.
7. Po upływie zalecanego czasu, zęby i nakładki należy oczyścić z resztek preparatu i wypłukać starannie jamę ustną.
8. Nakładki oczyścić strumieniem bieżącej wody, przy pomocy szczoteczki z pastą do zębów.
9. Zastosowanie naświetlania specjalistycznymi lampami nie wpływa znacząco na wynik wybielania.
10. Najlepszy efekt uzyskuje się powtarzając proces wybielania codziennie (tylko jeden raz dziennie!) przez okres do 12 dni. Przejściowo  
 może wystąpić krótkotrwały efekt nadwrażliwości zębów. Nie należy wybielać zębów wykazujących ubytki i uszkodzenia. Wybielanie  
 nie wpływa na zmianę koloru koronek i wypełnień. Nie należy pić, palić ani jeść podczas wybielania zębów oraz co najmniej 2 godz.  
 po zabiegu.
11. W czasie do 24 godz. po wykonaniu wybielania unikać spożywania intensywnie zabarwionych produktów (np. buraki, marchew,  
 czerwona kapusta) i napojów (herbata, kawa, czerwone wino, sok z czarnej porzeczki) etc.
12. Fotografowanie zębów przed wybielaniem, a następnie po każdym procesie wybielania i porównanie ich barwy w skali Vita pozwoli na  
 obiektywną ocenę skuteczności wybielania.

* Aby uzyskać optymalny efekt wybielania - użyć nakładek stomatologicznych, które pozwalają uzyskać precyzyjny odcisk zębów pacjenta, ewentualnie innych 
nakładek o podobnej funkcjonalności (np. Dr. Martin Schwarz FlexiTrays).

PRZECHOWYWANIE
Po każdorazowym użyciu należy dokładnie umyć nakładki. Wszystkie elementy zestawu należy przechowywać czyste i suche. Nie używać 
w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części zestawu. Zestaw używać zgodnie z instrukcją i w celu do którego jest przeznaczany. 
Przechowywać w temperaturze 2–8°C, w lodówce, miejscu niedostępnym dla dzieci. Preparat może być przechowywany poza lodówką do 7 dni.

INTERAKCJE
Równoczesne stosowanie leków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym terapię.
Istnieje możliwość niepożądanych interakcji preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% z substancjami zawierającymi barwne jony metali 
(np. żelaza, miedzi, kobaltu) będącymi składnikami leków i suplementów diety. Zapobiegawczo należy powstrzymać się przed konsumpcją 
takich produktów na 72 godz. przed i 72 godz. po zakończeniu stosowania systemu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20%.  

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących mieć związek ze stosowaniem preparatu Dr. Martin Schwarz EXPERT 20% 
należy przerwać zabieg wybielania i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

PRZECIWWSKAZANIA do stosowania produktu:
- wiek pacjenta poniżej 18 roku życia
- ciąża i karmienie piersią
- przyjmowanie silnych leków (psychotropowe, przeciwpadaczkowe,  
 cytostatyki) oraz substancji zawierających barwne jony metali  
 (np. żelaza, miedzi, kobaltu) będącymi składnikami leków   
 i suplementów diety 
-  alergia lub nadwrażliwość na utleniacze, glicerynę i żywice   
 poliakrylowe 
- uszkodzenia mechaniczne lub próchnicowe zębów 

- odsłonięte powierzchnie korzeniowe zębów 
- duża ilość wypełnień, koron, mostów lub licówek w zębach   
 przednich
- nadwrażliwość zębów
- zła higiena jamy ustnej ze współistniejącym stanem   
 zapalnym dziąseł
- zaburzenia w stawach skroniowo-żuchwowych
- palenie tytoniu

Dr. Martin Schwarz EXPERT 20%
Zestaw do samodzielnego wybielania zębów
w domu pod nadzorem stomatologa

Dane osoby odpowiedzialnej:
LDK GmbH
Im Technologiepark 1
Frankfurt Oder, 15236

Info@DrMartinSchwarz.com

www.DrMartinSchwarz.com/e20/


