
Heydent JW Power NEXT  

dantų balinimo gelis 
 

Jei šiame paciento informaciniame lapelyje yra kokių nors neaiškumų, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą prieš jį 

naudodami. 

 
Naudojimo nurodymai 

JW Power NEXT balinimo gelis skirtas naudoti tik odontologo kabinete. Jo sudėtyje yra balinimo gelis ir aktyvatorius 

santykiu 4:1 dvigubame savaime susimaišančiame švirkšte, kuriame yra 5 g aktyvios medžiagos. Sudėtyje yra 

35% vandenilio peroksido. 
 

Indikacijos 

– Negyvo danties balinimas 

– Pakeitusio spalvą danties balinimas, kaip alternatyva karūnėlei ar laminatui 

– Medikamentų (pvz., tetraciklino) sukelto dantų patamsėjimo gydymas 

 

Kontraindikacijos 

– Atviras dentinas 

– Ištrupėję plombų kraštai 

– Labai jautrus pacientas 

– Jautrumas bet kuriai gelio sudedamajai medžiagai 

– Nėštumas ir maitinimas krūtimi (dėl nepakankamų saugumo duomenų su nėščiomis ir maitinančiomis krūtimi 

moterimis. Pacientai gali jausti nedidelį dantų jautrumą balinimo metu ar iš karto po jo, tačiau paprastai jautrumas per 

trumpą laiką praeina.  

Nedelsdami nutraukite balinimą, jei pacientas jaučia pernelyg didelį skausmą. 

 

Pasiruošimas 

Nustatykite esamą dantų spalvą, naudodami Vita
®

 Shade spalvų skalę. Vita
®

 Shade skalę galima išdėstyti pagal 

atspalvį: 

A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4 

arba pagal šviesumą: 

B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4. 

 

Nuvalykite paciento dantis oro srove arba valymo pasta. Naudokite skruostų/lūpų retraktorių ar panašų instrumentą.  

Apsaugokite dantenas su dantenų apsauga. Nenaudokite dantų nuskausminimo.  

 

Aktyvatorius (raudonas komponentas) yra kaustikas (natrio hidroksidas). Sumaišytas balinimo gelis 

sudirgina akis ir gleivinę. Mūvėkite pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, kai naudojate gelį. Venkite 

kontakto su akimis, oda ir gleivine. 

 

Naudojimas 

Nusisukę nuo paciento nuimkite švirkšto dangtelį ir uždėkite maišymo antgalį. Išspauskite gelį iš švirkšto, kol iš antgalio 

pasirodys vienodos spalvos gelis. Nevienodos spalvos gelį tinkamai išmeskite.  Ilgą laiką švirkštą laikant aukštoje 

temperatūroje, sumaišytame gelyje gali atsirasti burbuliukų. Dėl netinkamo laikymo sumaišytas gelis gali gautis 

nehomogeniškas ar pernelyg skystas, ypač paskutiniame švirkšto ketvirtadalyje.  Jei taip atsitiko, tokio gelio 

nenaudokite. Gelį ant balinamų dantų paviršiaus reikia užtepti 1-2 mm storio sluoksniu. Gelį patogu tolygiai paskirstyti 

maišymo antgalio galu. 

 

JW Power Bleaching Next galima naudoti be jokio šviesos šaltinio, tačiau geresni rezultatai gaunami 

aktyvuojant jį lempa, o geriausi – aktyvuojant diodiniu lazeriu. 

Bendra rekomendacija, naudojant šviesos šaltinį: aktyvuokite balinamą pavienį dantį arba visą kvadrantą 

30 sekundžių. Ir specialistas, ir pacientas turi dėvėti apsauginius akinius.  



 

Vadovaukitės lempos ar lazerio gamintojo rekomendacijomis. Neperkaitinkite balinamų dantų. Po aktyvacijos 

palaukę apie 10 minučių, nusiurbkite gelį ir įvertinkite balinimo rezultatą. Jei reikalinga, geresniam poveikiui 

pasiekti procedūrą galima kartoti dar du kartus. Prieš užtepant gelį įsitikinkite, kad dantenos tinkamai apsaugotos. 

Po balinimo pakartotinai nustatykite dantų spalvą.Jei švirkšte liko balinimo medžiagos kitai procedūrai, nuimkite 

maišymo antgalį ir užsukite švirkšto dangtelį. Laikykite balinimo priemonę šaldytuve. Kitam balinimui naudokite 

naują maišymo antgalį. 

 

Pastaba: Dantų plombos ir karūnėlės iš keramikos ar metalo balinant spalvos nekeičia. Todėl visi  užpildai turi 

būti pakeisti po dviejų savaičių po balinimo procedūros. 

 

Negyvo danties balinimas 

Papildomas gelis yra įdedamas į danties šaknies kanalą. Tam reikia pašalinti plombą ir šaknies kanalo užpildą 2 mm 

žemiau cemento-emalio jungties. Viskas uždengiama stiklo jonomeriniu cementu ir toliau balinama, kaip aprašyta 

aukščiau. 

 

Užbaigimas 

Po paskutinės balinimo procedūros nusiurbkite gelį, nuimkite dantenų apsaugą ir gerai išplaukite vandeniu. 

Nusausinkite dantų paviršių ir nupoliruokite poliravimo pas ta. Esant reikalui, galima atlikti dantų remineralizaciją, 

naudojant fluorido tirpalą arba gelį. Remineralizacija rekomenduojama, jei pacientui yra didelis dantų jautrumas po 

procedūros. Pacientas negali valgyti, gerti ir rūkyti 1 valandą po balinimo. Rekomenduojama vengti stipriai dažančių 

produktų (raudono vyno, kavos ir pan.) ir rūgštaus maisto kelias dienas po dantų balinimo.  

 

Saugojimo laikas ir sąlygos 

Nenaudokite JW Power Bleaching Gel NEXT, pasibaigus jo galiojimo laikui, nes tada nežtikrinamas patikimas 

balinamasis poveikis. 

Laikykite gelį šaldytuve 3 - 9°C temperatūroje. Neužšaldykite. 

Produkto sudėtyje yra vandenilio peroksido, kalio nitrato, natrio fluorido, natrio hidroksido,  glikolio 

derivatų, konsistenciją ir spalvą veikiančių medžiagų.  

 

Nesklandumai ir jų sprendimo būdai 

 

Nepakankamas balinamasis poveikis Pakartokite balinimo procedūrą 

Pacientas jaučia skausmą Gelis pateko ant atviro dentino arba po atšokusia plomba (turi 

būti uždengiama prieš balinimą). Pacientas ypatingai jautrus 

(priklauso nuo individualios dantų struktūros) 

Po balinimo matomos baltos dėmės ant emalio Lokali danties demineralizacija ar dehidratacija. Atsistato. 

Išnyksta padengus fluoro junginiu 

Po balinimo pabalusi gleivinė (po kiek laiko atsistato) Dantenos blogai apsaugotos arba apsauga nukrito 

Iš antgalio išspaustas gelis yra nehomogeniškas 

(bespalvis ar raudonas) 

Gelyje atsirado burbuliukų dėl netinkamo laikymo per aukštoje 

temperatūroje arba per ilgai 

Po balinimo sumažėjusi kompozito-emalio adhezija Peroksido likučiai. Pakeisti kompozitą po 1-2 savaičių 
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Platintojas Lietuvoje: 
 

UAB Baltic Medservice 

Laisvės pr. 125, 06118 Vilnius 

marketing@balticmedservice.lt 

 (+370) 698 88923; (+370) 616 7003 

mailto:marketing@balticmedservice.lt

