
Системи для відбілювання зубів Opalescence® 

Опис:Система для відбілювання зубів Opalescence призначена для використання під наглядом 

стоматолога.  

Відбілюючі засоби є прозорими, ароматизованими, високов'язкими, липкими гелями, що містять 

пероксид. Гелі доступні у вигляді 10%, 15% та 20% перекису карбаміду, а також у вигляді гелів, 

еквівалентних 35% та 45% перекису карбаміду. Гелі Opalescence® PF™ містять нітрат калію та 

фторид натрію. Вони також містять значний вміст води, що допомагає запобігти зневодненню 

зубів та рецидиву відтінку. Домашні засоби для відбілювання Opalescence мають пролонговану 

дію та адгезивні властивості. Всі засоби для відбілювання Opalescence не містять глютену і є 

кошерними: Опалесцентне відбілювання ефективно освітлює внутрішній колір зубів. У випадках 

тетрацикліну, плям від моноцикліну для дорослих і коричневого флюорозу відбілювання 

Opalescence досягло успіху різного ступеня. Це також стосується знебарвлення, викликаного 

вродженими, системними, метаболічними, фармакологічними, травматичними або ятрогенними 

факторами, еритробластозом плода, жовтяницею і порфірією. Пероксид є сильним окислювачем. 

Відбілювання відбувається, коли перекис проникає в емаль і дентин, окислюючи плями всередині 

зуба. Відбілювання відбувається спочатку і швидше з емаллю. Наприклад, більшість плям від 

тетрацикліну виникають в межах дентину і вимагають більше часу для окислення (відбілювання). 

Загальна інформація: Зверніть увагу на конструкцію капи. Липкий, в'язкий гель пролонгованої дії 

поводиться інакше, ніж інші відбілюючі засоби, тому правильне виготовлення капи допоможе 

уникнути або зменшити подразнення, обмеживши контакт пероксиду з поверхнею зуба, уникаючи 

контакту з м'якими тканинами. Дотримання інструкцій дає результат через кілька днів, а не тижнів. 

Гель залишається активним протягом 8-10 годин у ротовій порожнині. Дотримання часу носіння та 

правильне використання гелів Opalescence може прискорити результати та зменшити 

довготривалий вплив пероксиду. М'який, тонкий матеріал для кап найкраще підходить для 

виготовлення індивідуальних кап (Sof-Tray® Classic Sheets 0,035"), оскільки вони більш зручні, а 

тонкий матеріал займає менше міжзубного простору пацієнта, тим самим зводячи до мінімуму 

усвідомлення ним наявності капи. Процедура перед лікуванням:1. комплексне обстеження для 

забезпечення здоров'я зубів повинно передувати процедурі відбілювання. Зверніть увагу на будь-

які тимчасові реставрації та карієс, як початковий, так і під невдалими реставраціями, а також 

визначте будь-які чутливі ділянки оголення коренів. Відкриті поверхні коренів можуть бути 

чутливими, і якщо оголені великі ділянки або реставрації неадекватні, пацієнти можуть відчувати 

слабкий або помірно сильний біль. Іноді це можна усунути простим підрізуванням ложки або 

покриттям відкритих поверхонь коренів бондингом.2. Видаляйте зубний камінь і сторонні плями. 

Якщо тканини травмовані, зачекайте один-два тижні перед початком відбілювання, щоб 

мінімізувати можливу чутливість ясен.3. Зачекайте 7-10 днів після процедури відбілювання, перш 

ніж підбирати та встановлювати реставрації на адгезивній основі, оскільки стабілізація кольору 

вимагає часу, а залишкові іони пероксиду будуть впливати на міцність зв'язку. Це важливо перед 

встановленням остаточних реставрацій під колір зуба.4. Іноді після відбілювання зубів за 

допомогою амальгамних пломб у ложці може з'явитися незначне фіолетове забарвлення. Це 

нормальне явище.5. Зуби з великими амальгамними реставраціями можуть виглядати темнішими, 

ніж інші вибілені зуби, оскільки внутрішня реставрація стає більш помітною через вибілену емаль. 

Пацієнт повинен бути поінформований про те, що це може вимагати естетичної реставрації після 

відбілювання.6. У рідкісних випадках зуби не реагують на відбілювання, і іноді початковий колір 

зубів повертається незабаром після завершення лікування. 7.  Коли капи не використовуються, їх 

слід зберігати у футлярах, що входять до складу кожного набору для відбілювання Opalescence.8. 



Якщо пацієнт не в змозі безпечно дотримуватися режиму лікування, цей метод відбілювання не 

слід рекомендувати. 

Процедура:1. виготовити ложку, використовуючи лабораторні інструкції або надіслати робочий 

зліпок/модель з бланком замовлення в Ультрадент.2. використовувати надані інструкції для 

пацієнта, щоб проінструктувати пацієнта про процедуру відбілювання, застосування відбілювача 

Opalescence, техніку чищення та догляд за ложками. Поясніть пацієнту схему лікування: a. Носіть 

Opalescence 10% гель 8-10 годин або на ніч, Opalescence 15% гель 4-6 годин, Opalescence 20% гель 

2-4 години, Opalescence 35% гель 30-60 хвилин і Opalescence Quick 45% гель 15-30 хвилин. b. Деякі 

стоматологи віддають перевагу нічному режиму відбілювання для своїх пацієнтів, тому що вони 

пропонують максимальні результати з меншим використанням відбілюючого матеріалу, завдяки 

зменшенню потоку слини під час сну. Знижена активність ротової порожнини запобігає 

"викачуванню" матеріалу з ложки. Примітка: На ніч слід носити тільки гель Opalescence 10%.c. 

Альтернативно, процедури можуть тривати від 15 хвилин до декількох годин на день, залежно від 

потреб пацієнта, рівня чутливості та повсякденної діяльності.d. Припинення на кілька днів не 

ставить під загрозу продовження відбілювання при повторному початку.3. Продемонструйте, як 

завантажувати ложку, висловлюючи одну безперервну кульку гелю приблизно на півдорозі вгору 

(або трохи нижче) від різцевого краю на лицьовій стороні ложки від моляра до моляра. Для цього 

слід використовувати від 1/3 до 1/2 шприца. Проінструктуйте пацієнта очищати ложку м'якою 

зубною щіткою та водою після кожного використання.4. Пацієнтам з відомою чутливістю зубів 

рекомендується до- та післяопераційна обробка десенсибілізуючим гелем UltraEZ, зубною пастою 

для зменшення чутливості Opalescence та/або фторвмісними лаками Enamelast®. Залежно від 

вираженості чутливості можливі інші варіанти лікування. 5.  Продовжити лікування пацієнта. 

Кількість днів, необхідних для повного лікування, залежить від типу та тяжкості плям на зубах. 

Наприклад, тетрациклінові плями потребують більше часу для лікування, ніж інші типи плям. 

Запобіжні заходи:1. прочитайте і зрозумійте всі інструкції. Використовуйте рекомендовану 

конструкцію капи та дотримуйтесь відповідного режиму лікування для підтримання оптимального 

комфорту пацієнта.2. Перевірте стан ясен та загальної порожнини рота перед початком 

лікування.3. Зрозумійте очікування кожного пацієнта перед початком лікування. Інформувати 

пацієнтів про те, що існуючі коронки, кольорові пломби і т.д. не відбілюються. Також для 

невеликого відсотка населення їхні зуби не будуть помітно відбілюватися. 4.  Якщо відчувається 

більш ніж легкий дискомфорт ясен або зубів (наприклад, надмірна температурна чутливість), 

повідомте пацієнта, щоб він припинив лікування і записався на консультацію.5. Вагітним або 

жінкам, які годують груддю, або пацієнтам з серйозними проблемами зі здоров'ям не слід 

проводити відбілювання. Перед початком лікування проконсультуйтеся з лікарем. 6.  Якщо у 

пацієнта є відома алергія або хімічна чутливість до будь-якого з інгредієнтів відбілювача 

Opalescence, не використовуйте його. М'ятний або динний смак може бути дратівливим для 

деяких пацієнтів. Якщо пацієнт має відому чутливість до ароматизаторів, слід вибрати варіант без 

ароматизаторів.7. Проінструктувати пацієнта уникати проковтування великої кількості гелю або 

води, що використовується для змивання залишків гелю з зубів.8. Уникати лікування, якщо пацієнт 

може проковтнути або аспірувати піддон. 9.  Уникайте контакту з очима10.  Оскільки реставраційні 

матеріали не будуть відбілювати, ми рекомендуємо відбілити темні зуби перед встановленням 

реставрації.11.  Зачекайте 7-10 днів після процедури відбілювання, перш ніж встановлювати 

реставрації.12. Реставрації повинні бути адекватно запечатані, а весь оголений чутливий дентин 

повинен бути покритий. Якщо в анамнезі є чутливість, обробити відповідною реставрацією, 

дентинним бондингом або тимчасово дентинним герметиком.13. Гіпокальциновані ділянки (білі 

плями), які можуть бути невидимі неозброєним оком, будуть швидше вибілюватися, тим самим 



стаючи більш очевидними під час відбілювання.  Продовжуйте відбілююче лікування до тих пір, 

поки неуражена поверхня зуба не змішається. Повторна оцінка через два тижні після 

відбілювання, коли колір зубів стабілізується.14. Моніторинг прогресу відбілювання пацієнтів для 

запобігання виходу за межі бажаного рівня відбілювання або ступеня прозорості.15.  Зберігати 

контроль над відбілюючим засобом Opalescence, видаючи тільки ту кількість, яка необхідна для 

використання до наступного контрольного візиту.16.  Відбілювач Opalescence поставляється в 

попередньо завантажених шприцах по 1,2 мл. Матеріал НЕ можна вводити ін'єкційно, і пацієнти 

повинні бути проінструктовані про необхідність утилізації порожніх шприців. 

Лабораторні вказівки:1. заливають відбиток гіпсом, що швидко твердіє, або стоматологічним 

каменем. Незабаром після зняття відбитка залийте альгінат для забезпечення точності. Обрізання 

займає менше часу, якщо кількість каменю зведена до мінімуму. Ділянки піднебіння та язика не 

заливаються або повинні бути видалені після застигання гіпсу. Дайте моделі висохнути протягом 

двох годин.2. Для резервуарних ділянок нанесіть на піднебінні поверхні смолу Ultradent® LC Block-

Out товщиною приблизно 0,5 мм. Відступайте приблизно 1,2 мм від ясенної лінії. Не наносити на 

різцеві краї або оклюзійні поверхні. Використовуючи світлодіодну полімеризаційну лампу VALO®, 

полімеризуйте кожен зуб 5 секунд.3. За допомогою вакуумного формувача нагрійте матеріал 

лотка (класичні листи Sof-Tray), поки він не просяде приблизно на 1 дюйм. Накладіть пластмасу на 

модель. Щоб уникнути викривлення, повністю охолодіть матеріал ложки перед зняттям з моделі. 

Примітка: Пацієнтам з важкою оклюзією або бруксерами може знадобитися більш товста 0,060" 

ложка.4. Виріжте надлишок матеріалу зубчастими пластиковими тримерами (Ultradent® Utility 

Cutters).5. Маленькими тактильними ножицями (Ultra-Trim™ Scalloping Scissors) обережно і точно 

обріжте ложку до чіткої лінії, яка знаходиться на висоті ясен. Загладьте краї ножиць, щоб уникнути 

контакту з тканинами ясен.6.    Поверніть ложку на модель; перевірте подовження ложки. 

Обережно відполіруйте краї, по одному квадрату за раз, якщо необхідно, за допомогою 

бутанового пальника. Поки вони ще теплі, негайно притисніть периферію кожного сегмента до 

моделі на три секунди пальцем у змоченій водою рукавичці. Якщо це призведе до потоншення 

матеріалу ложки, виготовте нову ложку. 

 

 


