
  
    

 

GloboDent Blan-Quest Home Whitening Kit  تعليمات استخدام التبييض المنزلي   

 . تأكد من عدم تهيج اللثة. األسنان  خيطب  هم و نظف  أسنانك . فرش 1

 الشفاف من حقنة جل التبييض.  ءالغطا نزع. ا2

عند   التي يمكن رؤيتها  والسفلية العلوية   األسنان  أماكم  القوالب في على لجال. ضع قطرة صغيرة من 3

 لثالث جرعات تبييض. كافية  الواحدة حقنةأسنان لكل قالب(. ال 10-8)عادة االبتسامة 

 . . ضع القوالب على أسنانك العلوية والسفلية 4

ل خارج القوالب عند  دفع الج عدم   أو فرشاة أسنان جافة. انتبه من ةقطن ب  على اللثة  ل الزائد قم بإزالة الج. 5

 م على أسنانك. وضعه

 دقيقة على أسنانك.  30لمدة  القوالب  . اترك 6

عن أسنانك.  ل الزائد  ونظف الج  بالماء . اشطف فمكمن أسنانك دقيقة ، قم بإزالة القوالب  30عند انتهاء .  7

م فرشاة أسنان  ااستخد ممكن . إلتالف القوالب   قد يؤديالدافئ  الماء الساخن اوبارد. قوالب بماء غسل الا

واحفظها في مكان بارد    ضع القوالب في العلبة المخصصةبعد التنضيف ،  .  من القوالب  ل جالبقايا   إلزالة

 وجاف. 
 

 ما بعد االجراء 

 GloboDentالجلسة األخيرة ، قم بإزالة جل التبييض. ضع قطرة صغيرة من جل  انتهاء بعد 

Remineralizing Gel  من  ن الفعال ّ  األسنان التي تم تبييضها. المكو  أماكن  في  GloboDent 

Remineralizing Gel جل الحساسية األسنان. اترك  مخاطر من ل يقوي ويعيد تمعدن مينا األسنان و يقل  

أثناء   آخر م كل يو  GloboDent Remineralizing Gelاستخدام جل دقائق. يمكن  5-3لمدة  كأسنانعلى 

 . يمكن استخدامه أكثر تكررا  إذا لزم األمر  فترة التبييض. 

)جل   Blan-Quest Home Whiteningاستخدام  ب  للحصول على أفضل النتائج ، ينصحمالحظة: 

الفم   نظافة م الغذائي ، ، النظااألسنان ، العمر ، تضاريس السن حالة  . ميو   14إلى  10لمدة  التبييض المنزلي(

 . على النتيجة  ثر ، إلخ ، تؤ
 



  
 

:اتاالحتياط  

 . بعيًدا عن متناول األطفال حفظ ي• 

 و المرضعات. غير مناسب للحوامل  • 

للبيروكسيدات أو   عانون من حساسيةمرضى الذين يللغير مناسب   د الهيدروجين.يحتوي على بيروكسي• 

 الجليكول. 

 . تجنب مالمسة العين • 

 ضارة إذا ابتلعت. • 

 التبييض.  بدء ينصح بفحص األسنان قبل • 

 

ام هذا  ، توقف عن استخد   شديد  ج سنان. في حالة حدوث تهي  باأللثة أو حساسية  با بسيط قد يحدث تهيج  تحذير: 

 . المنتج واستشر طبيب أسنان 

   

 أثناء التبييض. غة ذات صب المشروبات  و األطعمة  تناول و    التدخينتجنب 

 

 التبييض.  ة جيللحفاظ على نت  اضافية  جلسات قد تحتاج ل،  التدخين و  ، كفم، نظافة  نظامك الغذائي  حسب ب

 

 ألشعة الشمس أو الحرارة.  المنتج  تعرض تجنب 

 جمد. ي. ال  درجات مئوية  10 - 2درجة ب  البراد أو ب متحكم بهاغرفة في درجة حرارة  حفظ ي

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 تعليمات تشكيل القوالب )إن وجدت(: 

. تمتص  قالب مس الجزء الداخلي من البلمك  لسانك على سقف فحرك لعلوية. على أسنانك ا  قالب . ضع ال1

 السفلي.  الب قالب  االجراء الداخلي لألسنان.  كرر سطح شكل ال عطي القالب ه الحركة ت. هذ لقالب الهواء من ا

  امسك . بالماء   بالكامل  قوالب غمر ال على األقل لضمان   سم 10الوعاء . يجب أن يكون عمق الماء غلي . ا 2

حواف  ثوان. تأكد من عدم ثني   5لمدة   مغلي(ال و ليس اء الساخن ) في الم و ضعه القالب  لسان القالب من 

 على بعضها البعض. القالب 

 .  1الخطوة بعمل  قم  و  ك أسنان على  ه بسرعة و حذر ضع و  موديًا من الماءع  قالب . ارفع ال3

 بالمقص. للقوالب  ، قم بقص اللسان األمامي  القالب باألسنان   مالءمةعن اك رض عند .  4

 . تمعدنالإعادة  جل  تبييض أوجل ال ل جاهزة  قوالبك. 5
 

 

 التخزين:

درجات مئوية   10تزيد عن   في درجات حرارة التخزين  درجات مئوية . 10 - 2 بدرجة حرارة   الجل يحفظ 

 مدة الصالحية.  من تقليل ال إلى تؤدي 
 

  

 

 

 

 

 

GloboDent Headquarters 
27131 Cinco Ranch Blvd. Ste 600-203 
Katy, TX 77494 
Ph: +1 (281) 712.8764 
Email: info@globodent.com  

www.globodent.com 
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