
  
    

 

 مؤشرات لالستخدام

  نتيجة   داكنةال سنان األ تبييض ل   BlanQuest Professional Whitening Treatment Kit يستخدم  

التي   ات صدمال أو ية دواأل ب المتأثر  األسنانلون  أيًضا و ،  ةداكنالصبغات ال ذات مشروبات  و  األطعمة  تناول

 ع األسنان. تبق    تؤدي الى

  بمفرده أو مع مسرعيكمن استخدامه  . %35بتركيز بيروكسيد الهيدروجين هي   BlanQuest Pro Kitتركيبة  

  التبييض المنزلي  استخدام ممكن  على نتائج إضافية ل للحصو و  الحاالت، في بعض  . التبييض 

BlanQuest Home Whitening Kit  أوLuxBrite Personal Teeth Whitening 

Accelerator . 

BlanQuest Pro Kit  من األفضل . فقط بواسطة أخصائي أسنان  عيادة األسنان لالستخدام في  مصمم  

يجب أن تكون  التبيض  نتائجل  كتوقعات  .تتعلق بصحة الفم   اي مشكلة للتأكد من عدم وجود  فحص إجراء 

 VITAدرجات على دليل  8إلى  3من   تغيير  أظهرت  النتائج م . معظ  فحص على البناًء   واقعية 

Classical Shade . م الغذائي ، نظافة الفم ، إلخ ، تؤثر ، النظا األسنان ، العمر ، تضاريس السن حالة  

 على النتيجة. 

صبغة  ذات  أطعمة و مشروبات تناول ناتجة عن    بنيةصفراء وألسنان ذات بقع اأفضل على   نتائج قد تكون ال 

تؤدي الى تبقع   أدوية األخرى أو  من التتراسيكلين  المتأثر لونها األسنان بالنتائج على   مقارنة دخين تو داكنة 

لون موحد ، قد تتطلب   على  صولللح .يتغير لونها بالتبيض الترميمات األخرى لن أنواع ن والتيجا  األسنان. 

 بعد إجراء التبييض. بلون األسنان الطبيعية  استبدال   الترميمات 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 الموانع:

 لـ:  ناسب غير م

 المرضعات. و الحوامل 

 . عام  16 ما دون األطفال 

 )ضعف المناعة ، السرطان ، اإليدز(.   ةخطير  ض امرمن ا نو لج الذين يتعا

 حساسية للبيروكسيدات أو الجليكول. لديهم  الذين

 

 االحتياطات:

 يحفظ بعيدا عن متناول األطفال. 

 . شتعالعيًدا عن المواد القابلة لاليُحفظ في مكان بارد ب

 . مالبس ونظارات واقية تديرا ،  االستخدامعند 
 

 

 :اإلجراءقبل 

 . Vita Guideاألسنان باستخدام  درجة بياض د : حد 1الخطوة 

 أفضل خطة عالج.  و نتائج التبييض المرغوبة  د و حد   لفمل فحص  قم بعمل : 2الخطوة 

 . يف حماية الشفالأو كريم   E: ضع فيتامين 3الخطوة 

 على المريض.  يون عال حماية : ضع نظارات 4الخطوة 

 حول الضام.  جه واقية للوال قماش القطعة  ضع ضام الفم و : 5الخطوة 

ضع حماية إضافية   و  العلوية والسفلية  ز الفملفافات قطنية في وسط دهلي زم األمر ، ضع: إذا ل6الخطوة 

 . على المناطق المكشوفة  يفللشفا



  
 

 

 : جراءاإل

 

 ف األسنان واللثة. : جف7الخطوة 

 GloboDent Gingival   مادة حماية اللثة  تبييضها باستخدام التي سيتم  عزل األسنان ا: 8الخطوة 

Protection   ة جعالمعند الحماية اللثة    مادةدفئ ت د وردي بين األسنان واللثة. قنسيج  ظهر اي أال ي بحيث  

  تبعمسرع التبييض، ا ضوء استخدام  الجة الضوء بحركة دائرية. في حال بمع قم من الحماية  للتقليل، بالضوء

 الضوء. د مقدمة من مزو  ال توصيات ال

على   GloboDent BlanQuest ٪35 جل التبييض   مم من 3 - 2بسماكة  طبقة  : ضع 9الخطوة 

 يسيل.  لزًجا وال  الجل يجب أن يكون   .من األسنان  األسطح الشفوية 

الحفاظ  على البلع بشكل مريح مع ر  درجة قاد  45زاوية مستلقيًا في يكون   :المريض  ية وض  : 10الخطوة 

 . عضة الفم على ال ضام من  على الضغط الخفيف
 

ض جلسات التبيي  

 . للضوء    منطقة االبتسامة تعرض  بحيث   مسرع التبييض: اضبط الضوء في حال استخدام : 11الخطوة 

 . كل جلسة دقيقة ل 14 جلسات مدة   3أكمل 

اذا   إضافي  Eضع فيتامين و  يمكن الشفط فقط. األسنان باستخدام  سطح بعد كل جلسة ، قم بإزالة الجل من 

ليصبح المجموع ثالث   إضافيتينمرتين  االجراءبين الجلسات. كرر  للشطف ال تستخدم الماء لزم األمر. 

 مرات.
 

 

 

 

 



  
 

 بعد اإلجراء 

اعادة  مم من جل  1ضع طبقة بسماكة   إزالة جل التبييض، و  : بعد نهاية الجلسة األخيرة 12الخطوة 

 GloboDent من  فعال ن المكو  ال . GloboDent Remineralizing Gel التمعدن

Remineralizing Gel    األسنان. اترك الجل حساسية  ن مخاطر ل م قلي  ويقوي ويعيد تمعدن مينا األسنان  

 دقائق.  5-3على األسنان لمدة 

و  القطن ،  ات فلفا،   فم حماية اللثة ، ضام الباإلضافة الى جل إعادة التمعدن ، قم بإزالة : 13الخطوة 

 ن. يونظارات حماية الع

 بالماء. : اشطف فم المريض 14الخطوة 

 . يض التبي  نتيجة ظهر للمريض ا: 15الخطوة 
 

 نقاط مهمة 

مراء ، إلخ( لمدة  ح)قهوة ، شاي ، معكرونة  صبغة ذات اول األطعمة أو المشروبات مريض بعدم تنالصح ين

 التبييض.  يومين بعد 

أو استخدام التبييض المنزلي   هذا اإلجراء  إعادة، يمكن للمريض  ية للحصول على نتائج إضاف

GloboDent BlanQuest Home Whitening Kit . 

 . عام  16 سن   دونرضعات واألطفال لحوامل أو المل غير مناسب 
 

 التخزين:

درجات مئوية   10تزيد عن  في درجات حرارة   التخزين  درجات مئوية .  10 -  2 يحفظ بدرجة حرارة 

 مدة الصالحية.  من تقليل ال إلى تؤدي 
 

 GloboDent Headquarters 

27131 Cinco Ranch Blvd. Ste 600-203 
Katy, TX 77494 
Ph: +1 (281) 712.8764 
Email: info@globodent.com  

www.globodent.com 

mailto:info@globodent.com
http://www.globodent.com/

