
Mais branco.
Mais brilhante. Você.

o clareador mais rápido do mundo
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Super Rápido

O Pola Offi ce+ requer tempo mínimo na cadeira 
do dentista. O tempo total do tratamento levará 
menos de 30 minutos. Menos tempo na cadeira 
signifi ca mais conforto e satisfação ao seu paciente.

A fórmula única de peróxido de hidrogênio 
a 37.5% garante rapidez na liberação dos íons 
para o inicio do processo de clareamento.
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Tempo de tratamento‡:
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Não requer luz para clarear 

O Pola Offi ce+ pode ser usado com ou sem luz de 
clareamento, já que não requer ativação. Você certamente 
poderá utilizar uma luz para clareamento ou qualquer 
outra luz de cura para acelerar o processo ou para 
impressionar seus pacientes. Mas, a luz não é necessária.

Máximo conforto

O pH neutro do Pola Offi ce+ garante o máximo de conforto 
durante e depois do tratamento. Quanto menor o tempo 
de tratamento menor o desconforto e sensibilidade.

Apresenta desensibilizante 
na composição

Não há necessidade do uso de um desensibilizante. 
O Pola Offi ce+ tem uma exclusiva propriedade 
desensibilizante em sua fórmula que inibe a sensibilidade 
pós-operatória. O nitrato de potássio, ingrediente 
essencial para reduzir a dor, penetra nas extremidades do 
nervo bloqueando a transmissão da sensibilidade nervosa, 
promovendo assim, um efeito calmante. 

Simples manuseio

Não requer mistura prévia. O sistema de auto-mistura 
da seringa fará com que o produto se misture durante a 
aplicação do gel diretamente no dente. Isso garante 
uma mistura consistente do gel ativado naquele instante. 
A ponta do aplicador permite que a aplicação seja simples, 
mesmo nas regiões mais difíceis.

Fina camada

Somente uma fi na camada do gel é necessária. Use a ponta 
para espalhar o gel garantindo que toda a superfície esteja 
coberta. A fórmula pegajosa do gel adere fi rmemente na 
superfície do dente maximizando o efeito do clareador.
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“89% dos avaliados 
recomendariam 
o Pola Offi ce+ 
aos colegas†”

a nova geração de clareador  



Instruções:

 Registre a cor no pré-operatório.

 Limpe os dentes com pedra-pome.

 Coloque o afastador de bochecha e cubra 
 os lábios expostos com vaselina.

 Seque os dentes e aplique uma barreira gengival; 
 fotopolimerize em movimentos circulares.

 

 Firmemente coloque a ponta de mistura na seringa 
 de Pola Offi ce+ longe do paciente; Dispense uma 
 pequena quantidade do gel em um bloco de mistura 
 para garantir que a mistura esteja apropriada.

 Aplique uma camada fi na do gel diretamente 
 em todos os dentes que serão clareados.

“83% dos avaliados 
comprariam 

o Pola Offi ce+†”

 Deixe o gel na superfície por 8 minutos. 
 A luz é opcional, caso seja utilizada respeite 
 as instruções do fabricante.

 Aspire toda a camada com uma ponta aspiradora.

 Complete os passos 6-8 três vezes 
 (opcional 4 vezes).

 Após a última aplicação aspire todo o gel, 
 lave com água e aplique sucção.
 
 Remova a barreira gengival.
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o clareador mais rápido do mundo



um sorriso mais branco e rápido

Mais branco. Mais brilhante. Você.



Pola Offi ce+ kit para 3 pacientes – com afastador
3 seringas de 2.8mL de Pola Offi ce+
3 seringas de 1g de Barreira Gengival
3 afastadores de bochecha
Acessórios
Pedido: 7700416

Pola Offi ce+ kit para 3 pacientes – sem afastador
3 seringas de 2.8mL de Pola Offi ce+
3 seringas de 1g de Barreira Gengival
Acessórios
Pedido: 7700415

Pola Offi ce+ kit para 1 paciente – com afastador
1 seringa de 2.8mL de Pola Offi ce+
1 seringa de 1g de Barreira Gengival
1 afastador de bochecha
Acessórios
Pedido: 7700431

Pola Offi ce+ kit para 1 paciente – sem afastador
1 seringa de 2.8mL de Pola Offi ce+
1 seringa de 1g de Barreira Gengival
Acessórios
Pedido: 7700430

Fabricado na Austrália pela SDI Limited, Victoria 3153, Austrália 1 800 337 003, Austria 00800 022 55 734, 
Brazil 0800 770 1735, França 00800 022 55 734, Alemanha 0800 100 5759, Irlanda 01 886 9577, Nova Zelândia 0800 734 034,
Itália 800 780625, Espanha 00800 022 55 734, Reino Unid 00800 022 55 734, EUA e Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com

*Nupro Gold In-offi ce, Zoom2!, GC Tion, Colgate Visible White e Opalescence Xtra Boost não são marcas regstradas da SDI
‡ Dados do fabricante
† Dados internos baseados em avaliadores clínicos

Pola Offi ce+ 
kit para 3 pacientes – sem afastador

M770045

visite www.polawhite.com
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