
Tratamento rápido pós-higiene oral

Ingredientes
Glicerina, Água desionizada, Propilenoglicol, 
Peróxido de carbamida a 16%, Carbómero, 
Fenoxietanol, EDTA dissódico, Hidróxido de 
sódio, CI45430, Luteína.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
A) Preparar o gel
1.  Remover as tampas de ambas as seringas (gel 

branqueador e gel ativador) e uni-las utilizando o 
conector luer-lock.

2. Empurrar suavemente o êmbolo de uma das 
seringas para transferir todo o gel para a outra 
seringa.

3.  De seguida, empurrar o êmbolo da seringa cheia 
de gel, transferindo-o para a seringa vazia.

4.  Repetir a operação descrita no passo anterior até 
que os dois géis (branqueador e ativador) fiquem 
completamente misturados, dando origem a um 
único gel homogéneo.

5.  Remover o conector da seringa que contém o gel 
e encaixar a ponteira de aplicação.

B) Preparar o paciente
1.  Aplicar na boca do paciente o abre-bocas Blan-

cOne com depressor de língua e inserir rolos de 
algodão sob os lábios superior e inferior para os 
afastar da zona do tratamento.

2.  Remover a película salivar com uma escova; 
se necessário, utilizar uma mistura de água e 
pedra-pomes. NÃO utilizar pastas de polimento 
nem produtos que contenham flúor. Enxaguar e 
secar.

3.  Determinar a cor inicial do paciente utilizando a 
escala de cores.

C) Tratamento branqueador
1. Empurrar suavemente o êmbolo da seringa que 

contém o gel branqueador para aplicar o gel 
gengival na superfície de todos os dentes a 
branquear.

2. Ativar o gel branqueador com uma luz azul. Po-
dem ser utilizados dois tipos de lâmpadas:

 • Lâmpada de polimerização
  i. Utilizar uma lâmpada potente 
  (mín. 1500 mW/cm2) para irradiar cada dente 
  durante 20 segundos. É possível ativar 2 
  dentes de cada vez no arco inferior central.
  ii. Após completar ambos os arcos, repetir o
  procedimento anterior 2 ou 3 vezes até à 
  completa ativação do gel (ver a imagem).
 • Lâmpada de arco

Utilizar a lâmpada de arco BlancOne ARCUS 
para ativar ambos os arcos em simultâneo. 
Posicionar a cabeça da lâmpada próximo dos 
dentes e ativar durante 10 minutos até à com-
pleta ativação do gel (ver a imagem). 

Quando utilizada de acordo com os protoco-
los Blancone, a lâmpada de branqueamento 
ARCUS é segura para os dentes e gengivas.
Proteger os lábios com a emulsão Oralsan 
NBF ou com um batom bálsamo labial.
A lâmpada gera na pele um calor semelhante 
ao de uma lâmpada de bronzeamento. Se o 
paciente sentir algum desconforto, afastar li-
geiramente a lâmpada da boca.

A adequada ativação do gel dependerá de:
• Potência da lâmpada (mW/cm2) – Quanto maior 

a potência, mais rápida será a ativação do gel.
• Espessura do gel – Aplicar uma camada de gel 

uniforme e fina (1-2 mm); camadas mais espes-
sas tornarão o processo de ativação mais lento.

• Distância da fonte de luz – A distância entre a 
lâmpada e o gel deve ser o mais curta possível; 
aumentar a distância irá aumentar o tempo de 
ativação.

Uma vez ativado, o gel terá um aspeto inchado e rico 
em oxigénio (bolhas), tal como ilustrado na imagem.

Gel não ativado

Gel ativado 

3. Remover o excesso de gel branqueador utilizando 
um rolo de algodão e aspirar os resíduos de gel, 
enxaguando com a seringa de ar/água.

  ATENÇÃO: O gel ativado é bastante mais 
denso. Em caso de entupimento da cânula de 
aspiração, aspirar água abundante.

  NOTA: o rebordo gengival poderá ficar ligei-
ramente vermelho nalguns pontos, mas trata-se 
de um efeito temporário que desaparecerá após 
cerca de uma hora.

D) Conclusão do tratamento
1. Utilizar a escala de cores para determinar a cor 

final dos dentes do paciente.
2. Remover o abre-bocas e indicar ao paciente que 

enxague a boca.

ADVERTÊNCIAS
• Libertação de 6% de H2O2.
• Não utilizar em pessoas com idade inferior a 18 

anos.
• Só pode ser vendido a dentistas.
• Destinado exclusivamente ao uso por dentistas 

ou sob a sua supervisão direta se for assegurado 
um nível de segurança equivalente.

• Manter os produtos de branqueamento dentário 
fora do alcance das crianças.

• Evitar o contacto com a pele, os olhos e as mu-
cosas. Em caso de contacto com os OLHOS: en-
xaguar os olhos cuidadosamente com água du-
rante vários minutos e solicitar aconselhamento/
assistência médica. EM CASO DE CONTACTO 
COM A PELE/MUCOSAS: lavar abundantemen-
te com água. Em caso de irritação, solicitar acon-
selhamento/assistência médica.

• Se ingerido em pequenas quantidades, o pro-
duto não é nocivo. Caso contrário, consultar um 
médico.

• Alguns utilizadores podem experienciar sensibili-
dade ou irritação gengival. Embora estes efeitos 
sejam geralmente ligeiros e transitórios, nalguns 
casos podem exigir tratamento por parte de um 
dentista.

PRECAUÇÕES
• Antes do branqueamento, é necessário realizar 

um exame dentário.
• O branqueamento não terá efeitos nas coroas de 

porcelana e restaurações dentárias.
• Durante, pelo menos, 6 horas após o procedimen-

to de branqueamento, não utilizar produtos à base 
de tabaco e não beber café nem vinho tinto.

• Não indicado para mulheres grávidas. Durante a 
fase de amamentação, consultar um médico.

• Não ingerir o gel. Evitar o contacto com tecidos 
que não os dentes.

• Os alimentos/sumos ácidos podem provocar 
sensibilidade se consumidos logo após o bran-
queamento.

• Pode provocar irritação dos tecidos das gengivas 
se utilizado em pessoas que sofrem de doenças 
periodontais.

BlancOne® CLICK é um tratamento de branqueamento rápido pós-higiene oral. Este tratamento oferece, a um 
custo muito reduzido e em apenas 10 minutos, um “upgrade” à sessão de higienização oral muito apreciado.
BlancOne® CLICK foi concebido para promover um tratamento branqueador completo (Touch ou Ultra) e tam-
bém como ferramenta promocional e de marketing para o consultório.
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