
 ABC Masterkit &
Superior seal bleeklepel
Een complete, effectieve, veilige
en bovenal pijnloze behandeling



Het streven naar witte tanden is één van de meest gevraagde cosmetische
behandelingen in de wereld. Ook in uw praktijk zullen meer en meer patiënten 
vragen naar de mogelijkheden die u hierin kunt bieden. Belangrijk is dat u met een 
bleekgel werkt dat de juiste concentratie carbamideperoxide en een basisch
pH-niveau heeft, zodat de patiënt geen gevoeligheid en nadelige gevolgen van de 
behandeling ervaart.

Cavex heeft het unieke ABC Bleeksysteem ontwikkeld waarbij ABC staat voor
‘Activeren’, ‘Bleken’ en ‘Conditioneren’. Een veilig bleeksysteem dat garant staat voor 
fantastische resultaten zonder risico en zonder gevoeligheid. Elysee Dental levert de 
op maat gemaakte, kwalitatief hoogwaardige Superior seal bleeklepels.

U ontvangt  een ABC masterkit, compleet met alle stappen van de behandeling

Een eenvoudige en snelle workfl ow
• U stuurt de analoge of digitale afdrukken naar Elysee Dental
• U geeft op de opdracht bon aan dat u, naast de Superior seal bleeklepels, ook 

de ABC masterkit wilt ontvangen
• Na acht werkdagen ontvangt u de complete masterkit. Hierin vindt u een beet-

doosje met de bleeklepels, de Cavex  Bite&White bleekgel, Cavex Bite&White
Stainless en Cavex Bite&White ExSense

• Het gehele pakket kunt u, na uitleg, aan de patiënt meegeven

Dit complete pakket kunt u tegen een prijs van € 99,- exclusief b.t.w. bestellen. Een 
deal die u dus niet alleen tijdwinst oplevert, maar ook nog eens een fi nancieel
voordeel voor uw patiënt! 



Het klinisch protocol

	• Evalueer de huidige gezondheid van het gebit en leg de 
uitgangskleur vast. Zorg ervoor dat de verwachtingen van 
de patiënt over het eindresultaat realistisch zijn.

Contra-indicaties
Er wordt aanbevolen om in onderstaande gevallen de behandeling pas te starten 
na overleg met de huisarts van de patiënt:

	• Bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven
	• Bij personen die behandeld worden voor een ernstige ziekte
	• Bij kinderen jonger dan 18 jaar 

	• Provisorische of tijdelijke gebitsrestauraties kunnen  
tijdens het bleekproces verkleuren, terwijl composiet- 
of polycarbonaat materiaal niet worden beïnvloed. 
Daarom dient een patiënt met composietrestauraties te 
worden meegedeeld dat bestaande composieten wellicht 
moeten worden vervangen, aangezien alleen natuurlijke 
tanden witter worden.

	• Wacht bij patiënten die een esthetische of adhesieve 
restauratie nodig hebben 2-3 weken na de laatste bleek-
handeling zodat de eindkleur vastligt. Alle restauraties 
dienen intact te zijn, of goed geseald met de juiste  
materialen.

	• Bij gevoelige tanden kan eventueel 2 weken tevoren 
begonnen worden met de behandeling met ExSense.

	• Waarschuw de patiënt dat gevoeligheid van de tanden 
tijdens de behandeling kan voorkomen. Het tandvlees 
dat met het middel in aanraking komt, kan rood of wit 
worden, maar neemt na enkele dagen de normale kleur 
weer aan.

	• Adviseer de patiënt om de bleeklepels niet met gel te 
overladen om irritaties van zacht weefsel te voorkomen. 
Adviseer de patiënt ook om minimaal 60 minuten na elke 
behandeling niet te roken, eten en te drinken.

	• De uiteindelijke kleur komt circa 2 weken na het begin 
van de behandeling tot stand. Na de behandeling dient 
een vervolgafspraak te worden gemaakt.
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De behandeling

Activeren
De tanden worden uitvoerig gepoetst met Cavex Bite&White Stainless. Deze  
tandpasta zorgt ervoor dat oppervlaktevlekken en tandplak verwijderd worden, 
waardoor het bleekproduct in direct contact met het glazuur komt. Daarnaast 
heeft Cavex Bite&White Stainless de bijzondere eigenschap dat de pH-waarde in 
de mond wordt verhoogd waardoor de bleekgel sneller zijn werk kan doen.

Bleken
Het bleken wordt gedaan met behulp van Cavex Bite&White, een bewezen  
effectieve en vooral veilige bleekgel met 16% carbamideperoxide. De toevoeging 
van natriumfluoride werkt mee aan de versterking van het glazuur terwijl 
kaliumnitraat meehelpt om eventuele gevoeligheid te voorkomen. Bij een 
behandeling van slechts 30 minuten is Cavex Bite&White al werkzaam; het is niet 
nodig om het langer in de mond te houden. Uitdroging van glazuur, wat ook 
gevoeligheid kan veroorzaken, wordt zo voorkomen.

Conditioneren
De dagelijkse behandeling wordt afgesloten met Cavex Bite&White ExSense. Deze 
gaat in het gereinigde bleekbitje en wordt 10 minuten in de mond gehouden. 
Deze stap zorgt voor een snelle en langdurige vrijwaring van gevoelige tanden 
dankzij een revolutionaire cocktail van hydroxyapatiet en een zogenaamde 
‘hydrodispersing clay’. Dankzij de synergetische samenstelling van Cavex 
Bite&White ExSense dringt de hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en 
‘microscheurtjes’ in het glazuur. Gebieden die gevoeligheid zouden kunnen 
veroorzaken worden hierdoor volledig afgesloten. 
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