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POROZMAWIAJ 
ZE SWOIM 
PACJENTEM O 
NAJLEPSZYM DLA 
NIEGO SYSTEMIE 
WYBIELANIA 
ZĘBÓW



Pola Rapid nadtlenek wodoru 6%
3 lub 4 x 15 minutowa 
aplikacja

Pola Professional nadtlenek wodoru 35% zgodnie z instrukcją

Pola Professional nadtlenek wodoru 37,5% zgodnie z instrukcją

Pola Day

nadtlenek wodoru 6%
nadtlenek wodoru 1 lub 2 x 30  
min/dziennie LUB 1 x 45 min/dziennie

Pola Night

nadtlenek karbamidu 10%
nadtlenek karbamidu
minimum 2 godziny (lub przez całą noc)

nadtlenek karbamidu 16%
nadtlenek karbamidu
minimum 90 minut (lub przez całą noc)

WYBIELANIE W GABINECIE

WYBIELANIE W DOMU

Pola Luminate

nadtlenek wodoru 6% 3 x 30 min/dziennie

ŻEL WYBIELAJĄCY W SZTYFCIE

Uwaga: 1% nadtlenku wodoru równa się 2.77% nad-
tlenku karbamidu

Pola Light

nadtlenek wodoru 6% Dwa 10 lub 15 minutowe zabiegi dziennie

Pola For Aligners

nadtlenek karbamidu 10% 1 x 2 godziny w dzień lub w nocy



SZYBKIE
I BEZPIECZNE
WYBIELANIE

Produkty do wybielania gabinetowego

W GABINECIE

Komfort i satysfakcja 
pacjenta, minimalizacja 
czasu pracy lekarza.

Czas zabiegu wybielania zębów
został ograniczony do minimum.
Zwiększa to komfort pacjenta  
i jego zadowolenie oraz przynosi 
korzyści dla samego gabinetu. 
Nowa formuła z 6% zawartością 
nadtlenku wodoru gwarantuje 
szybkie uwalnianie się jonów 
nadtlenkowych i rozpoczęcie 
procesu rozjaśniania.



RAPID
Pola Rapid to nowy produkt do 
wybielania zębów w gabinecie, który 
bezpiecznie wybiela zęby już po 45 
minutach.

Unikalna formuła 6% nadtlenku 
wodoru, która natychmiast uwalnia 
składniki aktywne.

Wskazania:
1.  Wybielanie przebarwionych, 

żywych zębów.

2.  Wybielanie przebarwionych, 
martwych zębów.

Doskonała aplikacja i szybkie 
usuwanie
Żel Pola Rapid o wyższej lepkości 
umożliwia szybsze nakładanie i 
usuwanie dzięki specjalnie 
opracowanym właściwościom 
zapobiegającym przywieraniu. Pola 
Rapid można szybko i łatwo 
wycisnąć, a po nałożeniu pozostaje 
w miejscu aplikacji.

Zmodyfikowany niebieski żel dla 
szybszej aplikacji
Pola Rapid wykorzystuje 
zaawansowany niebieski żel, 
ułatwiający widoczność i aplikację. 
Łatwy do nałożenia, 
nieprzywierający żel, umożliwia 
szybszą aplikację oraz usunięcie.

Łatwa i precyzyjna aplikacja
Nie wymaga mieszania. Strzykawka 
zawierająca materiał jest dwudzielna. 
Żel miesza się w końcówce 
strzykawki, gdy jest nakładany 

bezpośrednio na ząb. Dołączona 
końcówka i pędzelek zapewniają 
płynniejszą i bardziej precyzyjną 
aplikację.

Prosta procedura
Nie wymaga izolacji tkanek miękkich. 
Prosta procedura przygotowania 
zębów i krótki czas aplikacji, skraca 
czas zabiegu i poprawia efektywność. 

Zawiera środki znoszące 
nadwrażliwość
Pola Rapid zawiera unikalne  
właściwości, które hamują 
nadwrażliwość pozabiegową. Azotan 
potasu, kluczowy składnik 
przeciwbólowy, zapobiega 
nadwrażliwości i działa kojąco. 
Wysoka zawartość wody w materiale 
Pola Rapid, zapewnia maksymalny 
komfort zarówno w czasie, jak i po 
zabiegu. 

Uwalnianie fluoru w celu 
wzmocnienia zębów
Pola Rapid zawiera fluor, który 
pomaga wzmocnić zęby i chroni 
przed nadwrażliwością.

Może być używany z lampą lub bez 
lampy
Pola Rapid może być używany z 
lampą wybielającą lub bez, ponieważ 
nie wymaga ciepła do aktywacji żelu.

 
 

POLA RAPID INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA 
1.  Oznacz i zarejestruj odcień zęba przed zabiegiem. Posłuż się kolornikiem Vita* 

zgodnie z rozmieszczeniem wskaźników stopnia jasności.

2.  Oczyść zęby pastą na bazie pumeksu, BEZ innych dodatków.

3.  Załóż retraktor policzkowy i osłoń odsłonięte powierzchnie warg żelem 
glicerynowym.

4.  Szczelnie założyć końcówkę mieszającą na strzykawkę Pola Rapid i zamocować 
tłoczek, stojąc z dala od pacjenta. Wycisnąć niewielką ilość żelu na podkładkę do 
mieszania, aż do pojawienia się jednorodnego niebieskiego żelu.

5.  Przy użyciu końcówki mieszającej zaaplikuj cienką warstwę żelu (dzięki temu 
materiał nie będzie spływał) na wszystkie zęby poddane wybielaniu. UWAGA: Nie 
odrywaj końcówki mieszającej podczas aplikacji żelu. Użyj ruchu ciągłego.

6.  Pozostawić nałożony żel na 15 minut (opcjonalnie: na tym etapie można 
zastosować lampę polimeryzacyjną, Radii Xpert lub Radii Plus (SDI Limited)).

7.  Usunąć żel wybielający korzystając ze ssaka chirurgicznego. Uwaga: niewielka ilość 
żelu może pozostać na powierzchni zębów.

8.  Powtórzyć kroki 5 - 7 trzy razy (opcjonalnie cztery razy).

9.  Po ostatniej aplikacji usuń cały żel i dokładnie wypłucz powierzchnię zębów.

10.  Oznacz i zarejestruj odcień zęba po zabiegu.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Dr. G. Kolling Niemcy

Przed

Po



STWÓRZ  
PIĘKNY  
UŚMIECH

W GABINECIE



Pola Professional to system do 
wybielania zębów na bazie 
nadtlenku wodoru przeznaczony do 
wybielania zębów po leczeniu 
endodontycznym. Dzięki 
zastosowaniu techniki „stopniowego 
wybielania”, Pola Professional to 
łatwy i skuteczny system wybielania 
zębów z martwą miazgą.

• Bardzo szybka aplikacja
• Zestaw dla 1 i 3 pacjentów

W zależności od potrzeb dostępne 
są dwa różne systemy dozujące 
produktów Pola Professional:

Strzykawka Automix — 
automatyczne mieszanie i 
bezpośrednie dozowanie
Automatyczne mieszanie to 
znacznie krótszy czas przygotowania,
świeżo aktywowany żel zgodnie z 
potrzebami oraz poręczna
bezpośrednia i precyzyjna aplikacja.

PROFESSIONAL
Proszek i płyn — mieszanie i 
nakładanie przez lekarza
Po zmieszaniu proszek i płyn 
tworzą jasnoniebieską pianę o
konsystencji żelu, która nie lepi 
się i nie ciągnie, co ułatwia jej
umieszczenie w otwartej 
komorze miazgi



Zgodnie z prawem
Pola Day 3% i 6% oraz Pola Night 
10% i 16% spełniają wymogi 
przepisów Komisji Europejskiej 
zmieniających Dyrektywę 76/768/
EWG dotyczącą produktów 
kosmetycznych.

Naturalne ukojenie i ochrona 
zębów
Specjalne składniki minimalizują 
tworzenie się kamienia nazębnego  
i wspomagają remineralizację 
zębów, a ryzyko nadwrażliwości 
pozabiegowej jest zminimalizowane.

Wysoka zawartość wody
Wysoka zawartość wody w żelu 
przeciwdziała odwodnieniu szkliwa  
i obniża nadwrażliwość 
pozabiegową.

Wysoka masa cząsteczkowa 
zagęszczacza
Przeciwdziała uczuciu klejenia  
i wysychaniu żelu, a dodatkowo 
redukuje nadwrażliwość zębów.

Lepkość
Dzięki wysokiej lepkości żelu, jego 
aplikacja do nakładek jest łatwa  
i bezpieczna, a żel pozostaje w 
miejscu przez cały czas trwania 
zabiegu.

Smak
Przyjemny miętowy smak żelu daje 
długotrwałe uczucie świeżości.

Uwalnianie fluoru
Zawarty w preparatach Pola Day  
i Pola Night fluor remineralizuje 
powierzchnię szkliwa i redukuje
nadwrażliwość pozabiegową.

Zawartość środków łagodzących
Żele Pola Day i Pola Night zawierają 
środki znoszące nadwrażliwość. 
Środki te działają na zakończenia 
nerwowe, znieczulając je na styku 
miazgi z zębiną, czego rezultatem 
jest minimalizacja nadwrażliwości 
pozabiegowej i maksymalizacja 
komfortu pacjenta.

Neutralne pH
Dzięki neutralnemu pH produktów 
Pola Day i Pola Night następuje 
całkowite uwolnienie nadtlenku 
bez narażania komfortu pacjenta.

 
 

1. Wyszczotkować zęby.
2. Umieścić małą kroplę żelu w każdym pojemniczku nakładki odpowiadającemu zębom poddawanym zabiegowi.
3.  Umieścić nakładkę z żelem na zębach
4. Za pomocą ściereczki lub miękkiego pędzelka wytrzeć nadmiar żelu w jamie ustnej. 
5. Usunąć nakładkę po zakończeniu zabiegu. Wypłukać nakładkę i jamę ustną letnią wodą.
6. Wyszczotkować zęby.

DAY

NIGHT

POLA DAY & POLA NIGHT
INSTRUKCJE



LUMINATE

SOOTHE

Teraz silniejszy niż kiedykolwiek

6% stężenie nadtlenku wodoru w 
Pola Luminate zapewnia szybkie 
rozpoczęcie procesu wybielania 
dając widoczne efekty w krótkim 
czasie.

Odświeżenie & utrzymanie 
jasnego uśmiechu
Pola Luminate jest idealnym 
preparatem do odświeżenia 
procedury rozjaśniania u 
pacjentów, którzy już wybielali 
swoje zęby tak aby podtrzymać 
efekt białych zębów.

Uwalnianie fluoru
Dodatek fluoru remineralizuje 
szkliwo i pomaga w zmniejszeniu 
nadwrażliwości pozabiegowej.

Szybko i łatwo
Nie ma potrzeby stosowania 
indywidualnych nakładek do 
wybielania. Pacjenci mogą nabyć 
zestaw w gabinecie i stosować go 
samodzielnie w domu. Pola 
Luminate to także rewelacyjne 
narzędzie marketingowe, 
zachęcające pacjentów do 
wybielania.

Szybkie i łatwe rozwiązanie dla 
pacjenta 
Pacjenci mogą stosować  
Pola Luminate o dowolnej porze dnia 
i nocy - preparat jest niewidoczny.

Świetne odświeżenie koloru
Pola Luminate to świetne rozwiązanie 
dla pacjentów, którzy wcześniej 
wybielili zęby – pomaga odzyskać 
blask i jasny odcień.

Ekonomiczność
Ekonomiczność Pola Luminate to 
pierwszy krok, by zachęcić pacjentów 
do wybielania zębów. Nie wymagane 
są nakładki ani czas jaki trzeba 
poświęcić na zabieg w gabinecie.

Uwalnianie fluoru
Dodatek fluoru gwarantuje skuteczną 
remineralizację i redukuje 
nadwrażliwość pozabiegową.

Prostota i wygoda stosowania
Pacjent może zajmować się 
codziennymi czynnościami, nie 
zaprzątając sobie uwagi 
postępującym procesem wybielania.

Przyjemny smak
Długo utrzymujący się miętowy smak.

Znoszenie nadwrażliwości 
Soothe to żel charakteryzujący się 
stałym uwalnianiem azotanu potasu 
(stężenie 6%) i fluoru (stężenie 0.1%). 
Preparat znosi nadwrażliwość 
występującą na skutek 
oddziaływania bodźców 
termicznych i chemicznych.  
W przeciwieństwie do innych 
substancji o podobnym działaniu 
Soothe nie zaburza procesu 
wybielania. 

Aplikacja przed lub po wybielaniu 
Nadwrażliwość może pojawić sie  
w trakcie lub po wybielaniu. 
Preparat Soothe można stosować 
zarówno w trakcie procesu 
wybielania jak i po jego 
zakończeniu. 



FOR ALIGNERS

POPRZED

PRZYPADKI KLINICZNE

BEZPIECZNY 
DO STOSOWANIA 
PRZEZ CAŁĄ NOC

UWALNIANIE 
FLUORU

ŁATWY W UŻYCIU STOSOWANY 
I POLECANY PRZEZ 

SPECJALISTÓW

zz F

Pola Night 10% nadtlenku karbamidu  
do nakładek ortodontycznych

Dr Linda Greenwall  
BDS MGDS RCS MSc MRD  
RCS FFGDP FICD BEM 
Lekarz dentysta, specjalista w 
stomatologii zachowawczej i 
estetycznej, protetyk, UK.

Pola Night 10% nadtlenku karbamidu do 
nakładek ortodontycznych, stosowany od 
6 tygodni z przezroczystymi nakładkami 
ortodontycznymi.

JEDNOCZESNE 
PROSTOWANIE I 
WYBIELANIE ZĘBÓW
Przedstawiamy żel wybielający 
Pola, idealnie dopracowany w  
celu stosowania w nakładkach 
ortodontycznych. System Pola  
For Aligners można z łatwością 
wykorzystywać w domu, co 
zapewnia komfort pacjentom,  
którzy zyskują bielszy, jaśniejszy 
uśmiech bez konieczności  
noszenia dodatkowych nakładek.

Pola For Aligners ma te same 
zalety, co nagradzany preparat  
do wybielania Pola

 ✓ Największy komfort dla pacjenta 
przy stosowaniu zestawu do 
wybielania.

 ✓ Zawiera azotan potasu i fluor w 
celu zmniejszenia nadwrażliwości 
przy długoterminowym 
stosowaniu.

 ✓ Dzięki wysokiej lepkości żel daje 
się łatwo wprowadzać do 
nakładek, jest stabilny i pozostaje 
na miejscu.

Dostępny w wygodnych zestawach 
po 4 strzykawki – do stosowania w 
domu, w ciągu dnia albo w nocy

 ✓ System Pola For Aligners jest 
dostępny w postaci żelu Pola Night 
10% nadtlenku karbamidu, 
starannie wybrany jako najlepszy 
środek wybielający, odpowiedni dla 
wszystkich rodzajów nakładek. 
Pacjent może indywidualnie 
dopasować sposób jego używania, 
stosując preparat między posiłkami 
przez zaledwie parę godzin w 
ciągu dnia, albo korzystając z 
wygodnej aplikacji na noc.

 ✓ W badaniach klinicznych uznaje się 
10% nadtlenek karbamidu za złoty 
standard w wybielaniu zębów, 
gdyż zapewnia on optymalne 
efekty wybielania przy utrzymaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa i 
zadowolenia pacjenta.*

*Źródło: Efficacy of Pola Night on tooth 
whitening. 24 months post treatment on 
Japanese 2006 – Tsubura Shuichi



NOWY ZAAWANSOWANY 
SYSTEM WYBIELANIA Z 
TECHNOLOGIĄ LED, DO 
STOSOWANIA W DOMU

 LIGHT

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU POLA LIGHT
1x Ustnik LED Pola

4x 3g strzykawki Pola Day zawierające  
6% nadtlenku wodoru 

1x kabel USB

1x Instrukcje

CIESZ SIĘ BIELSZYM, BARDZIEJ 
PEWNYM UŚMIECHEM JUŻ PO 
PIĘCIU DNIACH.
Pola Light to zaawansowany system wybielania zębów, łączący w sobie 
wielokrotnie nagradzaną formułę wybielającą Pola z ustnikiem LED, który 
umożliwia szybsze przeprowadzenie zabiegu wybielania. 

• System Pola Light został połączony z żelem Pola Day.

• Szybkie działanie, zapewniające bielsze zęby już w przeciągu 5 dni. 

• Formuła pozwalająca na usuwanie długoletnich przebarwień.

•  Akumulatory pozwalające na ładowanie i ponowne wykorzystanie 
urządzenia przy kolejnych zabiegach.

• Remineralizacja w celu wzmocnienia zębów.  

• Dodatkowe nawilżenie aby zapobiegać nadwrażliwości.

JUŻ OD 20  
MINUT 

DZIENNIE 
Dwa 10 lub 15 

minutowe zabiegi 
dziennie. 

BIELSZE  
ZĘBY JUŻ W  

PIĘĆ DNI 
Pięciodniowy okres 

wybielania.

Nie ma konieczności 
wizyty w gabinecie 
lub przygotowania 

indywidualnych nakładek, 
co powala zaoszczędzić 

czas zarówno pacjentowi 
jak i lekarzowi. 

PROSTA  W UŻYCIU 
Poręczny, wygodny w 

użyciu ustnik, bez kabla, do 
wielokrotnego ładowania. 

Ustnik Pola posiada 
uniwersalny rozmiar i jest 

dwustronny. 

REKOMENDOWANY 
PROFESJONALNY SYSTEM 

WYBIELANIA 

Pola to powszechnie znany i 
rekomendowany profesjonalny system 

wybielania, któremu ufają i który polecają 
dentyści swoim pacjentom w celu szybszego 

uzyskania zdrowego i bielszego uśmiechu. 

Żele wybielające o dużej lepkości i 
neutralnym pH zapewniają pacjentowi 

najwyższy komfort dostępny w domowych 
zestawach wybielania. 

Unikalna mieszanka czynników łagodzących, 
odżywek oraz duża zawartość wody 

pomagają ograniczyć nadwrażliwość.



NAJCZĘŚCIEJ 
ZADAWANE  
PYTANIA

Co powoduje przebarwienia zębów?

Każdy ząb jest inny i wyjątkowy, dlatego przebarwia 
się w różny sposób. Plamy na zębach zazwyczaj 
powstają od kolorowego pożywienia jak kawa, 
czarna herbata, herbata ziołowa, zielona, czerwone 
wino, pikantne potrawy takie jak curry czy kurkuma 
oraz od palenia papierosów. Przebarwienia zębów 
mogą być również spowodowane efektami starzenia, 
przebytymi urazami, tetracyklinami, fluorozą itp.

Na czym polega wybielanie?

Żel wybielający założony na ząb, rozpada się na jony 
wody i tlenu. Jony tlenu wnikają do szkliwa i zębiny  
i atakują cząsteczki plam, aby skutecznie je rozbić  
i odbarwić. Te bezbarwne cząsteczki są następnie 
naturalnie usuwane z zęba przez ślinę. Efekty 
wybielania są związane z liczbą uwolnionych jonów 
i czasem trzymania na zębach.

Jak długo trwa wybielanie?

W przypadku wybielania w gabinecie, efekty są już po 
30 minutach.  
Jeśli pacjent wybiela zęby w domu, może to potrwać 
około 5-14 dni, jednak dłuższy czas wybielania może 
być wymagany przy tetracyklinach. U pacjentów z 
fluorozą może to potrwać 2-6 miesięcy.

Jak długo utrzymują się efekty 
wybielania?

Efekty wybielania zależą od 
indywidualnych skłonności pacjenta. 
Wybielanie powinno się powtarzać co 1-3 
lata zarówno w gabinecie jak i w domu. 

Bez powtarzania zabiegu, zęby pacjentów 
zaczną się ponownie przebarwiać, jednak 
nigdy już nie powrócą do swoich 
oryginalnych odcieni. 

Co jeśli pacjent ma odbudowy lub 
licówki? Czy one też zmienią kolor?

Wybielanie usunie istniejące plamy, ale nie 
zmieni oryginalnego koloru.   

Czy są jakieś skutki uboczne?

U większość pacjentów, którzy postępują 
zgodnie z instrukcją, nie występują żadne 
skutki uboczne. Niemniej jednak, niektórzy 
pacjenci doświadczają tymczasowej 
nadwrażliwości pozabiegowej (w 
szczególności na ciepło lub zimno), która 
mija po kilku godzinach od zakończenia 
zabiegu i nie pozostawia żadnych śladów. 
Czas aplikacji może zostać skrócony, żel 
może być nakładany rzadziej lub należy 
zastosować środek znoszący 
nadwrażliwość. Pacjent powinien 
powstrzymać się od spożywania napojów 
gazowanych, cytrusów itp, aby uniknąć 
nadwrażliwości.  

Czy kobiety w ciąży mogą wybielać zęby?

Nie zaleca się wybielania zębów kobietom 
w ciąży i karmiącym.  

Cząsteczki plam są 
rozbijane i odbarwiane. 

Cząsteczki są usuwane 
z jamy ustnej ze śliną.

Jony tlenu wnikają 
do szkliwa i atakują 
cząsteczki plam. 



PRZYPADKI KLINICZNE

Pola Night 10%

Pola Day 6% 

 NIGHT

 DAY

Prof. Leandro Martins

Dr. David Carralero Plaza

Jednym z największych problemów 
dotyczących wybielania jest nadwrażliwość 
pozabiegowa. W związku z tym, kluczowe jest 
znalezienie produktów zapewniających 
największe bezpieczeństwo z niskim 
stężeniem nadtlenku karbamidu.

Pola Night ma dużą zawartość wody, neutralne 
pH, środek znoszący nadwrażliwość i wysoką 
lepkość. Te cechy odpowiadają 
zapotrzebowaniu pacjenta na skuteczny efekt 
z jednoczesną ochroną przed nadwrażliwością 
i podrażnieniem dziąseł. Dlatego aby 
przeprowadzić wygodny, bezpieczny  
i skuteczny zabieg, należy wybrać produkt  
Pola Night 10%.

Pola Day to produkt, którego używam od 
ponad 10 lat, z bardzo dobrymi wynikami. Do 
wybielania domowego, wolę zastosować 
maksymalne stężenie nadtlenku wodoru, 
ponieważ efekt jest szybszy a proces bardziej 
komfortowy  dla pacjentów, gdyż zęby są 
poddane działaniu żelu przez krótszy czas.

PRZED

PRZED

PO

PO

Pola Night 10%

 NIGHT

Lek.dent. Michał Kowalik

Biały uśmiech kojarzy nam się ze zdrowiem, 
pięknem, sukcesem i szczęściem. 
Równocześnie chcemy zapewnić pacjentom 
leczenie, które jest proste, ekonomiczne  
i bezpieczne.

Dlatego od wielu lat stosuję preparaty do 
wybielania Pola firmy SDI, oferując moim 
pacjentom nowy uśmiech, pewność siebie  
i radość z życia.

PRZED

PO



Pola Night   
Zestaw: 45 x 1.3g strzykawka

Pola Night
7700398 (16% CP)

Pola Night   
36 x 3g opakowanie zbiorcze
 7700089 (16% CP)

Żywica blokująca

7700012

2 x 1g strzykawka z żywicą blokującą

Pudełeczka na nakładki
7750008

opakowanie:  

5 pudełeczek

Płytki do nakładek
7750005

20 sztuk  

(uzupełnienie)

Kosmetyczki Pola
7700999

10 sztuk

UWAGA: każde opakowanie zawiera akcesoria

CP: nadtlenek karbamidu   HP: nadtlenek wodoru

Pola Day
7700393 (6% HP)

Pola Night
7700394 (10% CP)

7700395 (16% CP)

Pola Day i Pola Night   
Zestaw ekonomiczny:  
10 x 1.3g strzykawka

Pola Day, Pola Night 
Zestaw: 4 x 1.3g strzykawka

Pola Day
7700357 (6% HP)

Pola Night
7700369 (10% CP)

7700375 (16% CP)

 W GABINECIE

Soothe
8150002

4 X 1.2mL strzykawka 

8150033

50 X 1.2mL strzykawka

  W DOMU

Pola Luminate
1 X 5.5mL Pola Luminate

7700092

Pola Professional 37.5%  
zestaw dla 3 pacjentów

3 x 2.8 ml strzykawki Pola Professional

3 x 1 g strzykawki Gingival barrier

Akcesoria 

7700469 (37.5% HP) 

Pola Professional 35%  
zestaw dla 3 pacjentów

6 x 0.3g Pola Professional pojemnik z proszkiem

6 x 2ml Pola Professional strzykawki

3 x 1 g strzykawki Gingival barrier

Akcesoria

7700259 (35% HP)

Pola Professional 35%  
zestaw dla 1 pacjenta

3 x 0.3g Pola Professional pojemnik z proszkiem

3 x 2ml Pola Professional strzykawki

1 x 1 g strzykawka Gingival barrier

Akcesoria

7700258 (35% HP)

Pola Professional 37.5%   
zestaw dla 1 pacjenta

1 x 2.8 ml strzykawka Pola Professional

1 x 1 g strzykawka Gingival barrier

Akcesoria

7700468 (37.5% HP)

  ŻEL WYBIELAJĄCY W SZTYFCIE

Pola Rapid  
zestaw dla 1 pacjentów

1 strzykawka Pola Rapid 2,8ml
Akcesoria
7700510 (6% HP)

Pola Light
7700985 (6% HP)

2 x 1g strzykawki uzupełniające 

7750006

Bariera dziąsłowa 

Pola For Aligners
7700556 (10% CP)

4 x 3g strzykawka

3 x 2.8 ml strzykawki Pola Professional

Akcesoria

7700511 (6% HP)

Pola Rapid 
zestaw dla 3 pacjentów



MATERIAŁY MARKETINGOWE 
MATERIAŁY MARKETINGOWE WSPIERAJĄCE PROMOWANIE WYBIELANIA ZĘBÓW  

GABINET

www.sdi.com.au | polawhite.com.au

NASTĘPNA WIZYTA

TWÓJ PIĘKNY, BIAŁY 
UŚMIECH – BEZPIECZNY 
I SKUTECZNY SYSTEM 
WYBIELANIA ZĘBÓW! 

DZIEŃ DATA GODZINA

W przypadku odwołania wizyty prosimy o wcześniejszą informację. 

PLAKAT POLA DAY
Kod zamówienia M100419

PLAKAT POLA NIGHT
Kod zamówienia M100420

PLAKAT POLA OFFICE+
Kod zamówienia M100418

TORBA PAPIEROWA POLA
Kod zamówienia M100143

POLA NAKLEJKA NA OKNO
Kod zamówienia M100417

DOSTOSOWANE MATERIAŁY MARKETINGOWE
Materiały marketingowe na indywidualne 
potrzeby gabinetu do pobrania na  
www.sdi.com.au

STOJAK NA ULOTKI DLA PACJENTÓW
Kod zamówienia M100290

POLA ULOTKI DLA PACJENTÓW
Kod zamówienia M100250

POLA PREZENTACJA NA USB DO POCZEKALNI
Kod zamówienia M100245

POLA – KARTA WIZYT
Kod zamówienia M100102

POLA LIGHT ULOTKA DLA DENTYSTY
Kod zamówienia M100544

POLA LIGHT ULOTKA DLA PACJENTA
Kod zamówienia M100528

NOWY ZAAWANSOWANY SYSTEM 
WYBIELANIA Z TECHNOLOGIĄ LED, 
DO STOSOWANIA W DOMU. 

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU POLA LIGHT
1x Ustnik LED Pola
4x 3g strzykawki Pola Day zawierające 6% nadtlenku wodoru 
1x kabel USB
1x Instrukcje

CIESZ SIĘ BIELSZYM, 
BARDZIEJ PEWNYM UŚMIECHEM 
JUŻ PO PIĘCIU DNIACH. 

NOWY ZAAWANSOWANY SYSTEM WYBIELANIA  ZĘBÓW.

Pola Light to zaawansowany system wybielania zębów, łączący w 
sobie wielokrotnie nagradzaną formułę wybielającą Pola z ustnikiem 
LED, który umożliwia szybsze przeprowadzenie zabiegu wybielania. 

• System Pola Light został połączony z żelem Pola Day.

•  Szybkie działanie, zapewniające bielsze zęby już w przeciągu 5 dni. 

• Formuła pozwalająca na usuwanie długoletnich przebarwień.

•  Akumulatory pozwalające na ładowanie i ponowne wykorzystanie 
urządzenia przy kolejnych zabiegach.

• Remineralizacja w celu wzmocnienia zębów.  

• Dodatkowe nawilżenie aby zapobiegać nadwrażliwości.
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KLUCZOWE INFORMACJE
CO POWODUJE POWSTAWANIE PRZEBARWIEŃ?
Zęby u każdej osoby są inne, zatem przebarwienia i plamy będą 
powstawały w wyniku oddziaływania różnych czynników. Typowe 
przebarwienia powstają w wyniku picia kawy, czarnej herbaty, 
herbat ziołowych, czerwonego wina, przypraw, takich jak curry, 
oraz palenia papierosów.  

JAK DUŻO BIELSZE BĘDĄ MOJE ZĘBY ? 
Wielu producentów produktów wybielających do zębów twierdzi, 
że zęby mogą stać się jaśniejsze nawet o 5 stopni. Jednakże takie 
podejście może wprowadzać w błąd, jako że stopień wybielenia 
uzależniony jest od oryginalnego odcienia zębów i istniejących 
przebarwień. Pola została opracowana aby usunąć z zębów nawet 
najgłębsze plamy i doprowadzić zęby do ich naturalnego odcienia.  

Dwa 10 lub 15 minutowe zabiegi dziennie

Pięciodniowy okres wybielania.

Nie ma konieczności wizyty w gabinecie 
lub przygotowania indywidualnych 
nakładek, co powala zaoszczędzić czas 
zarówno pacjentowi jak i lekarzowi.

Poręczny, wygodny w stosowaniu ustnik bez 
żadnych kabli, pozwalający na wielokrotne 
ładowanie. Ustnik Pola posiada uniwersalny 
rozmiar i jest dwustronny.

Pola to powszechnie znany i rekomendowany 
profesjonalny system wybielania, któremu 
ufają i który polecają dentyści swoim 
pacjentom w celu szybszego uzyskania 
zdrowego i bielszego uśmiechu.

Żele wybielające o dużej lepkości 
i neutralnym pH zapewniają pacjentowi 
najwyższy komfort dostępny w domowych 
zestawach do wybielania.

Unikalna mieszanka czynników łagodzących, 
odżywek oraz duża zawartość wody 
pomagają ograniczyć nadwrażliwość.

BIELSZE ZĘBY 
JUŻ W PIĘĆ DNI

REKOMENDOWANY 
PROFESJONALNY 

SYSTEM 
WYBIELANIA.

PROSTA W 
UŻYCIU 

JUZ OD 20 
MINUT DZIENNIE

PROFESJONALNY SYSTEM WYBIELANIA 
ZĘBÓW.
Miliony osób w ponad 100 krajach zaufało produktom Pola aby 
cieszyć się bezpieczniejszym, szybszym i bielszym uśmiechem.

Zaawansowany system wybielania zębów Pola Light, łączy w sobie 
wielokrotnie nagradzaną formułę wybielającą z ukierunkowaną 
technologią LED.

Wszystko to dostępne w zaciszu własnego domu.

• Szybkie działanie, zapewniające bielsze zęby już w 
przeciągu 5 dni.

• Formuła pozwalająca na usuwanie długoletnich przebarwień.

• Dodatkowe nawilżenie zapobiegające nadwrażliwości.

• Remineralizacja w celu wzmocnienia zębów.

• Akumulatory pozwalające na ładowanie i ponowne 
wykorzystanie urządzenia przy kolejnych zabiegach.

ZESTAW POLA LIGHT Z 6% NADTLENKIEM WODORU ZAWIERA: 
1x Ustnik LED Pola

4x 3g strzykawki Pola Day z roztworem wybielającym 

1x kabel USB

1x Instrukcja

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ POLA LIGHT:
• SDI zajmuje się poprawą kondycji zębów od ponad 50 lat.

• Pola fi rmy SDI to marka której ufają dentyści.

• Pola Light to doskonała i bezpieczna metoda wybielania 
zębów, którą pacjenci mogą stosować w zaciszu własnego 
domu w dogodnym dla  siebie czasie.
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INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

CIESZ SIĘ BIELSZYM, 
BARDZIEJ PEWNYM 
UŚMIECHEM JUŻ  
PO PIĘCIU DNIACH.

JAK DŁUGO MOJE ZĘBY POZOSTANĄ BIAŁE? 
Na zdrowie jamy ustnej największy wpływ ma Twój styl życia. 
Jeżeli często pijesz kawę, wino lub napoje gazowane, efekt 
wybielania zniknie dużo szybciej niż u osoby, która woli wodę.  
W typowym przypadku efekt wybielania utrzyma się przez około  
6 pierwszych miesięcy, zanim zacznie powoli zanikać. 

CZY WYBIELANIE PRZY POMOCY POLA JEST BEZPIECZNE?
Tak. Badania kliniczne wskazują, że wybielanie zębów nadtlenkiem 
karbamidu lub wodoru jest bezpieczne, jeżeli jest wykonywane pod 
kontrolą przeszkolonego dentysty. 50 lat doświadczenia pozwoliło 
naszym naukowcom od produktów wybielających Pola opracować 
wiodącą w branży wybielającą formułę, która potrafi usunąć  
trudne, długotrwałe plamy, pozostając jednocześnie bezpieczną dla 
twoich zębów.

CZYM RÓŻNI SIĘ POLA OD ZESTAWÓW DO SAMODZIELNEGO 
STOSOWANIA, KTÓRE MOŻNA NABYĆ W INTERNECIE?
Istnieje wiele marek i metod wybielania zębów, które można  
nabyć w Internecie lub w sklepach, niestety nie zawsze można  
na nich polegać i nie zawsze są one bezpieczne. Bardzo ważne  
jest, aby skonsultować się ze swoim dentystą jeżeli chcesz 
wybielić zęby, gdyż będzie on w stanie ocenić stan twoich zębów 
oraz stwierdzić, czy można je bezpiecznie poddać zabiegowi 
wybielania. Badania kliniczne wskazują, że wybielanie zębów 
nadtlenkiem karbamidu lub wodoru jest bezpieczne dla zębów 
i dziąseł, jeżeli jest wykonywane pod kontrolą przeszkolonego 
dentysty.

Connect with us! Share your Pola Light moments!
We look forward to hearing from you.

PROSTA  W 
UŻYCIU 

JUZ OD 20 MINUT 
DZIENNIE

REKOMENDOWANY 
PROFESJONALNY 

SYSTEM 
WYBIELANIA

BIELSZE ZĘBY JUŻ  
W PIĘĆ DNI

NOWY ZAAWANSOWANY SYSTEM WYBIELANIA  ZĘBÓW.

M100530 B05-2021

+DO36M1005301X

SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734 
BRAZIL 0800 770 1735 

FRANCE 00800 022 55 734 
GERMANY 0800 100 5759 
ITALY 00800 0225 5734
SPAIN 00800 022 55 734 
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734 
USA & CANADA 1 800 228 5166

www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au
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VYTVOŘENO SDI

POKROČILÝ SYSTÉM  
NA BĚLENÍ ZUBŮ
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 OFFICE+  DAY
 NIGHT

VÝHODY 

• Pola Office+ bělící systém je rychlý a pohodlný, 
minimalizuje čas strávený na stomatologickém křesle

• Obsahuje znecitlivující látku, která poskytuje uklidňující 
účinek pro vaše zuby

VÝHODY 

• Bezpečné a pohodlné

• Účinné bělení již za 30 minut, případně možná aplikace přes 
noc během spánku

• Vysoký obsah vody zajišťuje ochranu proti citlivosti.

• Pola Day a Pola Night obsahují fluoridy, které zajišťují 
remineralizaci povrchu zubu a chrání před citlivostí

• Oba produkty nabízíme v různých koncentracích

WYBIELANIE W 
GABINECIE

DOMA

POUZE PÁR MINUT V KŘESLE
Pola Office+ je ordinační bělení, které zajistí světlejší úsměv 
již za 45 minut. Unikátní složení rychle odstraňuje zabarvení 
a pigmentace z Vašich zubů.

HODÍ SE I DO VAŠEHO DENNÍHO 
HARMONOGRAMU
Přizpůsobí se Vašemu harmonogramu Domácí bělení Pola 
se nabízí ve verzích Pola Day a Pola Night. Pola day se skládá 
z peroxidu vodíku a je navrženo tak, aby dobře zapadlo do 
Vašeho nabitého programu. Pola Night obsahuje karbamid 
peroxid a zajistí světlejší úsměv i cilivějším pacientům.

SUPER FAST WHITENING 
Pola Rapid je nové ordinační bělení, které bezpečně vybělí 
Vaše zuby již za 45 minut.

Díky krátké expozici na křesle a okamžitým výsledkům 
zajišťuje Pola Rapid maximální komfort v průběhu bělení 
i po jeho ukončení. Výsledkem kratší léčby je rovněž nižší 
citlivost zubů. 

VÝHODY 

• Minimální čase strávený na křesle a okamžitými 
výsledky

• Krátký ordinační čas a okamžité výsledky 

• Obsažené znecitlivující látky poskytují nižší citlivost 
zubů a maximum komfortu

 RAPID  LIGHT

UŽIJTE SI ZÁŘIVĚJŠÍ A SEBEVĚDOMĚJŠÍ 
ÚSMĚV BĚHEM 5-TI DNŮ 

Pola Light je pokročilý systém bělení zubů, který kombinuje 
oceňované chemické složení s LED náústkem pro rychlejší 
výsledek léčby.

20 minut, 5 dní, světlejší úsměv. Pola Light je přenosná, 
dobíjecí bělicí sada snadno použitelná z pohodlí domova. 

VÝHODY 

• Rychle působí a vybělí zuby během 5-ti dnů

• Bezpečně odstraní složité molekuly pigmentací 

• Vrací Vašemu úsměvu jeho nejsvětlejší přirozený odstín.

• Extra hydratace, aby se minimalizovala přecitlivělost

• Remineralizace na posílení zubů

• Dobíjecí led světlo pro další bělení zubů

CREATED BY SDI

ANSPRUCHSVOLLES 
ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM

INSTAGRAM 
@pola_smile 

WEISSER 
HELLER 
DU

OUR 
VISION.

YOUR 
SMILE.

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

FÜR MEHR INFORMATION BESUCHEN SIE

polawhite.com.au

VORTEILE DER 
ZAHNAUFHELLUNG MIT POLA

Alle modernen 
Zahnaufheller der  
Pola-Linie bieten Ihnen 
hohen Patientenkomfort.

Schnell und konfortabel.

Verschiedene 
Stärken sind 
erhältlich.

Wählen Sie zwischen 
Systemen für die Praxis, 
zu Hause und unterwegs.

Wir alle wünschen uns hellere, weißere Zähne und das hat einen guten 
Grund: Es macht Spaß, sie zu zeigen und ein strahlendes Lächeln steht 
für Gesundheit, Schönheit und Erfolg!

Helle Zähne lassen uns jugendlich und vital erscheinen. Und es ist 
einfach - fast jeder kann innerhalb kürzester Zeit schöne weiße Zähne 
haben. Wie sicher professionelle Zahnaufhellung beim Zahnarzt ist, wie 
sie funktioniert, welche Farbaufhellungen möglich sind und wie lange 
sie es bleiben lesen Sie hier.

KOSMETISCHE
ZAHNAUFHELLUNG
PROFESSIONELL BEI
IHNEN ZU HAUSE.

EIN STRAHLENDES 
LÄCHELN STEHT FÜR 
GESUNDHEIT, 
SCHÖNHEIT UND 
ERFOLG! HELLE 
ZÄHNE LASSEN UNS 
JUGENDLICH UND 
VITAL ERSCHEINEN.

M100284 C02-2021

KOSMETISCHE ZAHNAUFHELLUNG  
FÜR ZU HAUSE

MADE IN AUSTRALIA   
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003 
ÖSTERREICH 00800 022 55 734
BRASILIEN 0800 770 1735
FRANKREICH 00800 022 55 734
DEUTSCHLAND 0800 100 5759
IRLAND 00800 022 55 734
ITALIEN 00800 022 55 734
SPANIEN 00800 022 55 734
UK 00800 022 55 734
USA & KANADA 1 800 228 5166

M100084 B

SPEC:
Item: M100084
Desc: WINDOW STICKER POLA M100084 B GERMAN
Ver: C
Size: 200mm Diameter Circle
Colours: CMYK 
Material: Gloss Clear & Gloss White Poly Propylene
Qty: 1000

WEISSER
HELLER
DU
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HIER ERHÄLTLICH

CREATED BY SDI

ANSPRUCHSVOLLES 
ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM



SDI LIMITED ZAJMUJE SIĘ 
PRZEDE WSZYSTKIM 
BADANIAMI, ROZWOJEM, 
PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ 
SPECJALISTYCZNYCH 
MATERIAŁÓW 
STOMATOLOGICZNYCH.

PRODUKTY FIRMY SDI TO 
POŁĄCZENIE INNOWACYJNOŚCI 
I DOSKONAŁOŚCI, DLATEGO 
STANOWIĄ IDEALNE 
ROZWIĄZANIE DLA 
STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ.

INSTAGRAM 
@pola_smile 

FACEBOOK 
polasmiletoothwhitening

WIĘCEJ INFORMACJI NA

polawhite.com.au
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MADE IN AUSTRALIA   
by SDI Limited
3-15 Brunsdon Street,
Bayswater, Victoria 3153 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1 800 337 003
AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
IRELAND 00 353 (83) 806 0228
ITALY 00800 022 55 734
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166


