
Instrukcja BT Cool

Wybielanie przy użyciu lamp LED jest metodą analogiczną do wybielania laserowego,
posiada jednakże szereg zalet. Po pierwsze, samo urządzenie jest kilkakrotnie tańsze (Cede
2004, laser - 85000 zł). Po drugie, zabieg jest krótszy, trwa tylko 15 minut. Po trzecie, pacjent
nie odczuwa bólu, gdyż emitowane światło jest zimne. Urządzenie jest całkowicie
bezpieczne. Dołączane okulary ochronne zabezpieczają wzrok pacjenta i lekarza.

Pacjent powinien być po badaniu kontrolnym. Przed przystąpieniem do zabiegu, zęby
powinny być dokładnie umyte i oczyszczone. Do wybielenia stosuje się dowolny preparat
wybielający typu Opalescence lub Nite White w niskim stężeniu (!) - najlepiej 10 lub 15%.
Preparat nakładamy na wysuszone zęby, na górny i dolny łuk. Nie stosujemy żadnych
specjalnych nakładek czy szyn. Tak przygotowany pacjent zakłada okulary ochronne i
wyszczerza się, my natomiast włączamy urządzenie i ustawiamy głowicę przy zębach
pacjenta. Aby zapobiec dostaniu się śliny możemy wcześniej zastosować standardowe
plastikowe nakładki, które zablokują dziąsła i wyeksponują zęby. Naświetlanie trwa 3 x 5
minut z krótką przerwą na ponowne naniesienie preparatu i odpoczynek dla pacjenta. Efekt
jest natychmiast widoczny po zabiegu. Wtedy także należy zęby oczyścić z preparatu
wybielającego. Jeden zabieg to w sumie 15 minut naświetlania, możemy go w ciągu
tygodnia powtórzyć. I to wszystko!

CZY TO BEZPIECZNE?

Polecamy stosowanie najlepszego, amerykańskiego preparatu do wybielania
Opalescence o niskim stężeniu 10 lub 15%, przeznaczonego do wybielania całonocnego,
przez okolo tydzień do dziesięciu dni. Podczas dwóch zabiegów z użyciem lampy BT COOL
preparat znajduje się na zębach w sumie jedynie pół godziny, zamiast standardowych
kilkudziesięciu godzin. Ponadto, żel nakładamy jedynie na przód zębów i w przeciwieństwie
do wybielania całonocnego, nie ma on styczności z dziąsłami. Niskie stężenie preparatu to
bardzo duży atut - pewnie sami Państwo wiecie, jakie problemy pojawiają się przy
stosowaniu ok. trzydziestopiecioprocentowych preparatów.

ILE TO KOSZTUJE?

Wszystkie koszty jakie ponosimy to: jednorazowo - zakup urządzenia i dla każdego
pacjenta - preparat wybielający (4 strzykawki Opalescence 15% to ok 65 zł - spokojnie
wystarczy na 1 pacjenta). Nie potrzeba wykonywać żadnych szyn czy nakładek, dlatego
pieniędzy, które dostajemy za zabieg od pacjenta nie musimy oddawać pracowni
protetycznej.



Wybielanie metodą laserową w stolicy kosztuje około 4000 zł. Wybielanie metodą
nakładkową to koszt dla pacjenta około 1500-2000 zł - płacimy wtedy za szyny, a pacjent
męczy się przez tydzień. Dlatego błyskawiczne i bezpieczne wybielanie z użyciem BT COOL
za 1000 zł jest bardzo dobrą propozycją. Urządzenie zwraca się po kilku zabiegach.

Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

P: Czy ta metoda jest bezpieczna?
O: Ta technologia została gruntownie przebadana i jest bezpieczna. W porównaniu do
wybielania światłem halogenowym, plazmowym czy laserem, nie odczuwa się bólu. Kilka
procent pacjentów może odczuwać dyskomfort przy zastosowaniu preparatu
wybielającego (wtedy zalecamy użycie najniższego, 10-procentowego stężenia). Kobiety
ciężarne lub osoby z chorobami dziąseł powinny skonsultować się z lekarzem.

P: Czy są jakieś przeciwskazania?
O: BT Cool umożliwia uzyskanie niesamowitego efektu wybielonych zębów dla każdego, w
szczególności dla osób, których zęby pokryły się osadem powstałym przez picie kawy,
herbaty czy palenie papierosów. BT COOL jest skuteczny nawet w przypadku zębów
zanieczyszczonych tetracykliną czy lekarstwami. Jeśli od urodzenia masz ciemne zęby, BT
COOL będzie także skuteczny!

P: Jakie będą efekty?
O: Wyniki testów dowodzą, iż średnio uzyskano rozjaśnienie zębów o 8 odcieni. Podobnie
jak wszyscy mamy różne zęby, tak wyniki wybielania będą się różnić. Aby sprawdzić efekt,
najlepiej przeprowadzić badanie kontrolne przed oraz po wybielaniu - z określeniem odcieni
zębów. Zmiana koloru widoczna jest bezpośrednio po zabiegu.

P: Jak urządzenie działa na korony, protezy, licówki?
 O: Zasadniczo wybielanie nie jest skuteczne przy koronach, protezach czy licówkach.

P: Jak długo utrzyma się efekt?
O: Rezultaty uzyskane po naświetlaniu lampami diodowymi LED są lepsze niż w przypadku
innych systemów wybielania. Przy odpowiednim dbaniu o zęby, efekt utrzymuje się półtora
roku - dwa lata, w zależności od indywidualnego przypadku. Palenie papierosów, picie kawy
czy herbaty może przywrócić dawny kolor zębów.



P: Jak dłużej utrzymać białe zęby?
O: Zaprzestanie lub ograniczenie palenia papierosów, picia kawy lub herbaty oraz
regularne wizyty kontrolne u stomatologa pomogą utrzymać jasny kolor zębów.

GWARANCJA
12 miesięcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Źródło światła: Hi-Flux Blue LED
Długość fali: 430 - 490nm

Zasilanie:
AC 100 - 240V, 50/60Hz,
0.6A

Długość ramienia: 140 cm
Wysokość: 120 cm
Waga: 16 kg




