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Chứng nhận chất lượng
tiêu chuẩn ISO: DIN EN ISO 13485: 2012. 

Thuốc tẩy trắng răng HOME WHITENING nồng độ 16%
Whitesmile - Germany

- Với nồng độ Carbamide Peroxide 16%*, thuốc có tác dụng chậm lên cấu trúc răng 
khi bệnh nhân tẩy trắng tại nhà, điều này giúp cho:
 + An toàn cho bệnh nhân 
 + Bệnh nhân có thể đeo máng chứa thuốc suốt đêm.
 + Hiệu quả tẩy trắng có thể thấy ngay trong 3 đến 4 lần ngậm thuốc

- Tùy thuộc vào loại thuốc, nồng độ thuốc, đáp ứng của bệnh nhân mà có thể dẫn 
đến kết quả tẩy trắng cũng như tình trạng nhạy cảm, ê buốt khác nhau:
 + Thuốc tẩy trắng HOME WHITENING được sản xuất theo tiêu  
 chuẩn an toàn và chất lượng của Đức không gây hại lên các cấu trúc  
 vô cơ và hữu cơ của răng tự nhiên, giúp bảo tồn và giảm ê buốt tối  
 đa cho bệnh nhân.

 + Tuy nhiên, cũng tùy đáp ứng của bệnh nhân mà sẽ có các trường  
 hợp nhạy cảm hoặc không: giải pháp với kem chống ê sẽ giúp giải  
 quyết các vấn đề ê buốt cho bệnh nhân nhạy cảm.

- Với việc cấu trúc răng không bị phá hủy, can thiệp xâm lấn tối thiếu, giúp cho có 
thể duy trì kết quả tẩy trắng răng trên 1 năm mà không gây hôi miệng cũng như các 
tác dụng phụ khác.

- Với 24 năm kinh nghiệm sản xuất về thuốc tẩy trắng từ năm 1994, công ty 
Whitesmile tự hào mang đến một giải pháp thẩm mỹ an toàn, đơn giản và hiệu quả.

- Có thể giúp cho màu răng của bệnh nhân tăng lên được 7 sắc độ màu.

- Các chứng chỉ CO, CQ chứng minh cho sản phẩm về nguồn gốc xuất xứ và đảm 
bảo về chất lượng do các tổ chức Y tế của Đức và Châu Âu thẩm định, theo tiêu 
chuẩn ISO: DIN EN ISO 13485: 2012. 

Thuốc tẩy trắng HOME WHITENING 16% mang lại màu răng trắng sáng
tự nhiên, không làm thay đổi cấu trúc răng, đem lại an toàn cho bệnh nhân:
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Thuốc tẩy trắng răng tại nhà

Khi nào thì sẽ dùng phương pháp tẩy trắng răng tại nhà ???

Chống chỉ định:

- Bệnh nhân không hài lòng với vấn đề về màu răng
  và mong muốn có màu răng trắng sáng.
- Lấy vôi, làm sạch răng không dẫn đến kết quả mong muốn.
- Bệnh nhân cần làm phục hình thẩm mỹ và mong muốn màu răng trắng hơn. 
  Trong trường hợp này, bệnh nhân sẽ được tẩy trắng trước, sau đó sẽ phục hình.
- Răng bị đổi màu do thức ăn, dùng thuốc.
- Màu răng làm chất lượng sống bệnh nhân bị ảnh hưởng.
- Tẩy trắng bổ sung sau khi đã tẩy răng tại ghế.
- Tẩy trắng duy trì.

- Người đang mang thai và cho con bú.
- Người bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Ngà răng bị lộ, miếng trám không đầy đủ.
- Sâu răng không rõ nguyên nhân.
- Người nghiện rượu và thuốc lá.
- 2 tuần trước đợt điều trị nha khoa tiếp theo: do làm giảm sự kết dính miếng trám
  hoặc vật liệu gắn mắc cài.
- Bệnh nhân đang gây tê.

- Các vết nứt, sâu răng cần được xử lý.
- Vôi răng, mảng bám và vết bẩn cần được lấy sạch,
   vì bề mặt không sạch sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

- Việc sử dụng vật liệu block-out được thực hiện trên mẫu hàm thạch cao
   trước khi làm máng tẩy để có thêm khoảng trống cho việc đặt gel tẩy trắng tại nhà.
- Vật liệu block-out có thể được sử dụng hoặc không tùy theo chỉ định của bác sĩ.

Lưu ý khi sử dụng tẩy trắng răng HOME WHITENING tại nhà:
* Trước khi tẩy trắng răng của bệnh nhân cần được kiểm tra:

** Sử dụng vật liệu block-out tạo khoảng cho việc đặt thuốc
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