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aplicação

REF 1660  Estojo completo, 6 x 2,4 ml seringas com gel branqueador  
c/ 10 % de hidróxido de carbamida, 2 placas p/ plast. à vácuo,  
1 x 1,2 ml seringa com Block Out Gel LC, nécessaire,  
estojo para armazenamento, pictograma, escala de cores 

REF 1664  Estojo completo, 6 x 2,4 ml seringas com gel branqueador  
c/ 17 % de hidróxido de carbamida, 2 placas p/ plast. à vácuo,  
1 x 1,2 ml seringa com Block Out Gel LC, nécessaire,  
estojo para armazenamento, pictograma, escala de cores 

REF 1658  Kit do paciente, 4 x 2,4 ml seringas com gel branqueador  
 c/ 10% de hidróxido de carbamida, nécessaire, estojo de  
 armazenamento, pictograma, escala de cores 

REF1659 Kit do paciente, 4 x 2,4 ml seringas com gel branqueador  
 c/ 17 % de hidróxido de carbamida, nécessaire, estojo de  
 armazenamento, pictograma, escala de cores 

REF 1662  3 x 2,4 ml seringas com gel branqueador c/ 10 % de  
hidróxido de carbamida 

REF 1665  3 x 2,4 ml seringas com gel branqueador c/ 17 % de  
hidróxido de carbamida

Perfect Bleach
SISteMa De BraNQUeaMeNtO DeNtÁrIO  
Para USO DOMIcIlIar

Indicações

Branqueamento de dentes vitais que apresentem: 

•  alterações de cor relacionadas à idade 

•  manchas brancas (white spot)

• alterações de cor de origem medicamentosa  
 (p. ex., manchas por tetraciclina) 

•  manchas de fluorose superficiais em esmalte 

• pigmentações relacionadas à alimentação

 
Branqueamento de dentes não vitais (branqueamento  
interno e/ou externo):  

•  alterações de cor causadas por hemorragias pulpares de 
origem traumática

Vantagens para o profissional

•  A concentração do gel de peróxido de carbamida permanece 
estável mesmo sob interrupção da cadeia de refrigeração 

• Todos os materiais necessários estão disponíveis na versão  
 completa do estojo:  

  – duas placas para plastificação a vácuo e Block Out  
   Gel LC para a confecção de moldeiras individuais 

  – 4 x 2,4  ml de gel de branqueamento 

  – estojo para armazenamento da moldeira 

  – escala de cores para acompanhar os resultados do  
   tratamento

  –  pictograma e instruções de utilização de fácil  
compreensão para o paciente 

• Material informativo para a sala de espera, fornecido sob  
 solicitação  

• Adição de valor ao seu consultório por meio de procedimen 
 tos associados ao tratamento (profilaxia dentária, radiografias) 

•  Satisfação e fidelidade do paciente
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Solicite ao seu representante VOcO o  

material informativo para a sala de espera.
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aPlIcaÇÃO

Vantagens para o paciente 

• Aplicação fácil e prática 

•  Pouca ou mínima hipersensibilidade 

• Os primeiros resultados do branqueamento já podem  
 observados após duas aplicações de, aproximadamente,  
 duas horas cada uma

•  Ausência de irritação da gengiva, uma vez que o gel é 
altamente viscoso (não extravasa a moldeira) e as placas 
para plastificação à vácuo fornecidas são de alta qualidade, 
garantindo o perfeito ajuste da moldeira 

•  Sabor agradável de hortelã 

•  Mais econômico que o branqueamento em consultório
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NatUral WhIte

A aparência dos dentes, em termos estéticos, tem adquirido uma crescente importância para um número cada vez 

maior de pessoas. As alterações de cor dentárias, embora sejam um problema estético localizado, comprometem a 

imagem e a aparência de modo geral, despertando no paciente o desejo por um tratamento eficaz de branqueamento. 

Perfect Bleach, o sistema de branqueamento domiciliar da VOCO, possibilita obter resultados à altura das exigências 

estéticas do seu paciente.

A Odontologia moderna preconiza medidas terapêuticas minimamente invasivas, que visam manter a função e a 

estética sem danificar as estruturas dentais sadias. Quando executado corretamente, o clareamento dos dentes com 

gel branqueador permite restituir a estética de maneira eficaz e não agressiva, dispensando o tratamento com coroas 

protéticas ou facetas laminadas em grande parte dos casos.

alterações de cor  

As alterações de cor distinguem-se, basicamente, em alte-

rações intrínsecas e extrísecas. Se a causa for conhecida, a 

equipe de profissionais poderá propor um tratamento adequa-

do ao paciente. 

As alterações de cor extrínsecas podem ser provenientes de 

corantes em alimentos e bebidas, como curry, café, vinho tinto 

e chá, ou ser provocadas pelo fumo, pigmentações em trincas 

de esmalte ou idade avançada. 

As alterações de cor instrínsecas surgem, muitas vezes, no 

decorrer da odontogênese. As causas podem ser efeitos cola-

terais de medicamentos, como a tetracilina, ou pigmentações 

por necrose pulpar. Uma vez que essas alterações de cor estão 

situadas no interior do esmalte e da dentina, não é possível 

removê-las mecanicamente com a profilaxia. Nesses casos, 

recomenda-se o clareamento com um gel branqueador.

Indicações 

Com Perfect Bleach, podem-se branquear dentes vitais e não 

vitais. Perfect Bleach pode ser empregado com sucesso no 

tratamento das alterações de cor a seguir.

Branqueamento de dentes vitais:

• pigmentações extrínsecas relacionadas à alimentação

• alterações de cor relacionadas à idade

• manchas de fluorose superficiais em esmalte

• alterações de cor de origem medicamentosa  
 (p. ex., manchas por tetraciclina)

• manchas brancas (white spot)

• alterações de cor de origem genética (anomalias)

Branqueamento de dentes não vitais (branqueamento  

interno e/ou externo):

• alterações de cor causadas por hemorragias pulpares  
 de origem traumática

 

Perfect Bleach 10 % / 17 % em prático estojo 

Perfect Bleach é um material para branqueamento domiciliar à 

base de peróxido de carbamida. Conforme o tipo de alteração de 

cor dentária, pode-se optar pela concentração de 10 % ou 17 %.  

O estojo Perfect Bleach contém todos os materiais necessários 

para a aplicação em duas arcadas. A prática e bonita nécessai-

re, que pode ser entregue ao paciente, contém as seringas de 

peróxido de carbamida, as instruções de utilização ilustradas 

com um pictograma, a escala de cores para a verificação do 

progresso do tratamento, bem como o estojo para o armazena-

mento das moldeiras. Os materiais destinados aos pacientes 

encontram-se separados dos materiais para a confecção da 

moldeira. Estes últimos compõem-se de: duas placas para 

plastificação a vácuo, Block Out Gel LC e instruções de uso 

para o técnico de laboratório e para o cirurgião-dentista.

Perfect Bleach – eficácia sem agressão 

Numerosos estudos comprovam que o emprego de géis de 

branqueamento de alta concentração não resulta necessaria-

mente em uma ação clareadora significativamente mais rápida 

e melhor. Com géis de baixas concentrações já é possível 

obter resultados claramente positivos, ao mesmo tempo que se 

preservam os tecidos duros dentais. Perfect Bleach apresenta 

uma concentração de peróxido de carbamida suficiente para 

tratar com eficácia, e de modo não agressivo, as alterações de 

cor. O fluoreto de sódio e o potássio contidos em Perfect Blea-

ch 17 % previnem a ocorrência de hipersensibilidade durante 

e após o tratamento branqueador. Devido à sua alta estabili-

dade, o gel de peróxido de carbamida pode ser guardado por 

distribuidores e consultórios por longos perídos, desde que 

observadas as devidas condições de armazenamento.

Vantagens para os seus pacientes 

O emprego de Perfect Bleach é muito simples e prático.  

A consistência do gel evita irritações da gengiva, uma vez que 

não ocorrem extravasamentos da moldeira. Outra vantagem é 

que um curto tempo de ação já é suficiente, dispensando-se 

o uso durante a noite. A completa ação do gel dá-se nas duas 

primeiras horas após a colocação da moldeira. A partir da 

segunda aplicação, já é possível observar os primeiros resul-

tados. Além disso, o gel possui um fresco sabor de hortelã, 

bastante agradável para os pacientes.
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Dra. Doreen Knebel, Berlin: “Em nosso consultório, empregamos Perfect Bleach da VOCO 

há mais de sete anos e estamos muito satisfeitos. Os pacientes mostram-se entusiasmados 

com os bons resultados do branqueamento e com a facilidade de manuseio do material. 

Outra vantagem para nós, do consultório, é que a aplicação é simples de explicar. Sempre 

marcamos as consultas de retorno dos pacientes a cada duas semanas, para a verificação 

da cor. Uma vez que se utilizam moldeiras confeccionadas em laboratório, praticamente 

não ocorrem problemas gengivais. Além do mais, o tratamento branqueador é acompanhado 

inteiramente pelo cirurgião-dentista.”

Dr. med. dent. Franz Bschorer, Dinkelsbühl: „Para mim, o branqueamento domiciliar é o 

único método capaz de envolver os pacientes no tratamento clareador de modo permanente. 

Temos feito ótimas experiências com Perfect Bleach já há cinco anos. O efeito branqueador 

proporcionado pelo gel, mesmo em sua concentração de 10 %, é evidente. Ao mesmo tem-

po, Perfect Bleach preserva sobremaneira os tecidos duros dentais e, graças às moldeiras 

para branqueamento confeccionadas individualmente, não agride as gengivas. Com Perfect 

Bleach 10 %, nunca surgiram complicações e hipersensibilidade. O manuseio do materi-

al não poderia ser mais fácil, quer para os pacientes, quer para a equipe de profissionais. 

A confecção das moldeiras com as placas para plastificação à vácuo contidas no estojo é 

simples. A moldeiras podem ser adaptadas perfeitamente às arcadas para, então, receberem 

o gel branqueador. Dessa forma, os pacientes podem utilizar confortavelmente as moldeiras 

em casa.”

Fonte: PD Dr. Felix Krause, Universität Bonn


