Instruções de Uso para Clareamento Dental
1. Para iniciar a utilização das placas de clareamento com o gel, os dentes devem estar limpos.
2. Coloque na placa de clareamento uma gota
do gel clareador dentro de cada espaço na
região correspondente a parte da frente dos
dentes, em seguida encaixe-a na boca. Utilize
o mínimo possível de gel, para evitar irritação
gengival e/ou sensibilidade dentária.
3. Permaneça com a placa de clareamento na
boca por 1 hora ou 4 hs dependo do seu gel. O
aumento do tempo de uso pode causar
irritação gengival e sensibilidade dentária ao frio e calor.
4. Após o tempo de uso do gel, escove suavemente os dentes para remover o gel que ainda está nos
dentes, em seguida bocheche com enxaguatório com flúor, por 1 min. A placa de clareamento
também deve ser lavada em água corrente evitando água quente e com o auxílio da escova dental,
remova o restante de gel da placa. Após a limpeza, guarde a placa no Box mantendo-o aberto.
5. Pacientes com grande sensibilidade dentária devem utilizar FLÚOR-GEL na placa de clareamento
logo após a utilização do gel clareador. Com as placas de clareamento completamente secas, coloque
uma porção pequena de FLÚOR-GEL na placa e espalhe com a ajuda de um cotonete, em seguida,
encaixe-a nos dentes. A porção de FLÚOR-GEL deve ser pequena, evitando extravasamento. Utilizar o
flúor por 1 minuto. O flúor é tóxico e não deve ser ingerido, portanto, faça a aplicação próxima a pia.
Após o tempo de uso do FLÚOR-GEL, remova a placa e bocheche com o flúor por 1 minuto.
6. O creme Colgate Sensitive Pró-Alívio também pode ser aplicado, com a escova macia, nos dentes
com grande sensibilidade.
Observações:
•O clareamento pode e deve ser realizado na parte superior e inferior ao mesmo tempo.
•Não existe prazo máximo ou mínimo para utilização do gel clareador. O paciente deve determinar
a cor desejada. Quanto mais sessões de uso da placa, mais claros os dentes irão ficar. Cuidado com os
excessos.
•Não há restrições alimentares, apenas evite alimentos e bebidas ácidas e muito pigmentadas.
•Caso apareça sensibilidade nos dentes, interrompa o clareamento, faça apenas bochecho com
enxaguatório que contenha flúor durante 1 minuto, 2 vezes por dia. Quando a sensibilidade melhorar
retome o clareamento.
•Manter o gel clareador em temperatura ambiente, sem a exposição ao sol.

Atenção: Em caso de gravidez interrompa o tratamento imediatamente.
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