
I ND ICAT IES 10% CP 16% CP 6% WP 6% WP

Geel/bruin (A4-B1)

Grijs/bruin (C4-C1)

Bruine/oranje vlekken

Witte vlekken

Tetracycline

Overgevoeligheid

Handleiding bleekbehandelingen 
met Opalescence™

PF Go Office Opalustre

Het assortiment aan bleekbehandelingen van Opalescence biedt mogelijkheden om ieder 

gebit te bleken en van een stralende glimlach te voorzien. Met behulp van deze handleiding 

kunt u de beste bleekbehandeling kiezen voor uw patiënten.

Dit is een behandeltabel voor algemeen gebruik. De resultaten kunnen in alle gevallen variëren en hangen af van de 
medewerking aan de behandeling en van de bleekeigenschappen van het gebit. Zorg voor een goede beoordeling 
van de gebitsverkleuringen om tot een geschikt behandelplan te kunnen komen. De behandeling moet worden 
afgestemd op het type verkleuring. Mogelijk lijken bijvoorbeeld sommige gebitselementen grijs als u ze beoordeeld, 
maar dit kan het gevolg zijn van translucentie en niet per sé van de kleur van het element zelf. In dit geval moet de 
bleekbehandeling nauwkeurig worden geobserveerd, aangezien verwijdering van de verkleuring de translucentie 
van het glazuur kan versterken, waardoor de gebitselementen donkerder gaan lijken. Bij sommige soorten 
verkleuringen duurt het bleken langer dan bij andere. Zo is van bleekbehandelingen bij tetracyclineverkleuringen 
bekend dat ze langer tijd nodig hebben. Ook leeftijdsgerelateerde verkleuringen vragen meer tijd om te bleken.

Als er sprake is van overgevoeligheid van de weke delen, adviseer de patiënt dan om een zonder recept 
verkrijgbare topische gel voor het desensibiliseren van de mond aan te schaffen of vitamine-E-olie te gebruiken.
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Enamelast™-fluoridelak
Opalescence™ Sensitivity 

Relief-tandpasta

Voorbehandeling

Opalescence™ Sensitivity 
Relief-tandpasta

UltraEZ™-desensitisatiegel

Tijdens de behandeling

Enamelast™-fluoridelak

Opalescence™ Sensitivity 

Relief-tandpasta
UltraEZ™-desensitisatiegel

Na de behandeling

Bij sommige patiënten kan er tijdens de bleekbehandeling sprake zijn van 
overgevoeligheid. Als een patiënt eerder een gevoelig gebit had of bij aanraking 
of een luchtstroom gevoelig reageert, kunnen de volgende aanbevelingen hem of 

haar helpen om de gevoeligheid te verminderen.

Protocol overgevoeligheid bij 
bleekbehandelingen

VERSTERKENDE  FACTOREN Enamelast Tandpasta UltraEZ
Op maat gemaakte 

lepel

Blootstelling van het dentine

Algemene gevoeligheid *

Overgevoeligheid *

Weefselirritatie **

Als de patiënt last heeft van overgevoeligheid, bleek dan niet direct na het polijsten van het gebit.
Jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een blijvend gebit kunnen gebruik maken van bleekbehandelingen.

* Als de overgevoeligheid aanhoudt, verminder dan de draagduur of de concentratie van de gebruikte bleekgel. Op maat gemaakte lepels kunnen ook worden 
gebruikt voor een desensitisatiegel en/of op recept verkrijgbare behandelingen ter verlichting van de overgevoeligheidsverschijnselen.
** Door gebruik te maken van geschulpte, op maat gemaakte lepels kan de bleekgel niet weglekken naar de weke delen.


