
ערכת הלבנה

TM

מדריך למשתמש



שלב 1

הכנה: צחצחו את השיניים ושטפו את חלל 
הפה. ייבשו את השיניים והשתמשו בעט כדי 

למרוח על כל שן, מעט מג'ל ההלבנה.
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הוראות שימוש
הקפד לקרוא את הוראות השימוש טרם שימוש ראשוני

שלב 2
ָיה הייחודית עם מנורת ה -  הניחו את הּפִ

הכחול על השיניים וסגרו את הפה.
LED



התחילו להלבין: הפעילו את המכשיר
    LED  - והמתינו כ 15 דקות עד שמנורת ה 

הכחול תיכבה אוטומטית.

שלב 3

שלב 4

ָיה, הפה והשיניים  שטיפה וניקוי: לאחר שסיימתם, שטפו את הּפִ
במי ברז. במידת הצורך ניתן להשתמש במברשת שיניים להוריד 

שאריות ג'ל

www.proclearaligners.org

הבהירו את החיוך שלכם
עד 5 גוונים בתוך 5 ימים

בכדי להגיע לגוון הלבן הרצוי 
מומלץ להשתמש בערכה פעם 

ביום למשך 30 ימים.

ָיה המצורפת בערכה הּפִ



טיפים להלבנת שיניים

 www.proclearaligners.org למידע נוסף  

TM

טיפים להלבנת שיניים
וודאו שהפה, השיניים והפיה יבשים ונקיים לפני כל שימוש. קחו מספר 

נשימות עמוקות לפני כל טיפול, להאטת ייצור הרוק (עודף רוק יכול לדלל את 
הג'ל ולהפחית את האפקטיביות).

יש להקפיד למרוח מעט ג'ל ובאופן שווה על כל שטח השיניים. במידה והג'ל גלש 
לחניכיים ו/או לחלל הפה, יש לנקותו בעדינות. במידה ויש תחושת עקצוץ היא 

תחלוף לאחר מספר דקות.

טעינה מלאה של יחידת תאורת ה - DEL הכחול נמשכת כשעתיים. בזמן הטעינה, 
נורות ה- LEDיהבהבו באופן רציף. כאשר יחידת ה - DEL הכחול טעונה במלואה, 

ניתן להשתמש בה כ -15 פעמים.

הזמן המומלץ ביותר להלבנת שיניים הוא לפני שהולכים לישון. מומלץ שלא 
לאכול ו/או לשתות למעט מים, במהלך 30 דקות לאחר כל טיפול הלבנה.

ג'ל ההלבנה אינו מתאים לשימוש על כתרים ותותבות ואינו מתאים לטיפול 
בשינוי צבע השיניים, הנגרמת ממצבים רפואיים אחרים.

השימוש בג'ל להלבנת שיניים אינו מתאים ולא מומלץ לילדים מתחת לגיל 12 או 
לנשים בהריון.

 חיי מדף:  24חודשים כאשר העט סגור. השלך לאשפה ג'ל הלבנה שנפתח ואינו בשימוש לאחר 21 חודשים. ִ

אחסּון:     הימנע מחשיפה ישירה לאור השמש ואחסן במקום קריר ויבש. אין לשמור במקרר או במקפיא
Carbamide Peroxide, Glycerol, Propylene Glycol, Deionized Water, Carbomer, Carboxymethyl,  Triethanolamine, Poly 
Vinylpyrrolidone, Menthol

רכיבים:

https://www.proclearaligners.com/proclear-support.html



