
contato acidental do produto com a pele e roupas.
 Whiteness HP Blue é um clareador com alto poder oxidante e quando em 
contato com o tecido vivo, pode causar um manchamento branco e 
irritação temporária da região afetada (geralmente desaparece em no 
máximo 2 horas, sem qualquer seqüela).  
 Em caso de contato acidental com a pele ou tecidos vivos intra-orais, 
neutralize o peróxido cobrindo a região com algumas gotas da solução 
Neutralizadora e lave-a em seguida. 
 O clareador é composto por uma fase chamada Peróxido (fase 1) e outra 
chamada Espessante (fase 2), as quais deverão ser misturadas no 
momento do uso. Cuidado deve ser tomado ao se manipular a fase 
peróxido, pois esta contém peróxido de Hidrogênio a 30% (para o HP Blue 
20%) e 50% (para o HP Blue 35%).
 O conteúdo das seringas com peróxido pode estar sob pressão e/ou pode 
ter vazado devido a condições adversas de estocagem. Antes de abrir a 
embalagem proteja suas mãos e olhos (cirurgião dentista e auxiliar) e 
observe se não há líquido vazado em seu interior. Caso constate 
vazamento solicite a troca do material.
 Proceda a manipulação do produto longe do paciente, sobre uma pia ou 
espaço seguro e sem riscos de contaminar outras pessoas.
 Após o uso do produto lave bem as mãos e materiais contaminados com 
peróxido. Pense em prevenção e segurança quando estiver manipulando 
o produto.
 Faça um eficiente isolamento do tecido gengival utilizando o protetor 
gengival fotopolimerizável Top Dam ou dique de borracha associado a um 
afastador labial. Em todos os casos é fundamental que se evite o contato 
do peróxido com os tecidos intra-orais.
 Deve-se recomendar ao paciente que evite a ingestão de alimentos ácidos 
e/ou fortemente corados por pelo menos 24 horas após o clareamento 
para evitar sensibilidade e possível comprometimento do clareamento.
 Informe o paciente sobre as possibilidades de sucesso e insucesso no 
clareamento. Previna a possibilidade de frustrar a expectativa do paciente.
 Após a mistura das fases, insira a ponteira e verifique se não há resistência 
para a liberação do gel clareador antes de aplicar nos dentes do paciente. 
Se houver resistência, troque a ponteira e teste em uma superfície (por 
exemplo, bloco de mistura). 
 O produto deve ser utilizado conforme recomendado em seu protocolo. 
Não deve ser injetado em hipótese alguma.

Efeitos colaterais
 Alguns pacientes podem experimentar sensibilidade dental durante ou 
após o clareamento. Se o paciente apresentar sensibilidade durante o 
tratamento, interrompa o clareamento e trate os dentes com o 
dessensibilizante Desensibilize KF 2%. Se a sensibilidade persistir e não 
for possível dar continuidade ao clareamento, marque nova sessão com 
um intervalo mínimo de 7 dias. Avalie se não há alguma anomalia nos 
dentes que possa ser corrigida para eliminar tal sensibilidade. Há casos 
em que a sensibilidade aparece somente após o tratamento (1 ou 2 horas 
após). Nestes casos, se a sensibilidade for alta, recomenda-se prescrever 
um analgésico e, eventualmente um anti-inflamatório, conforme 
necessidade de cada caso.
 O clareamento pode realçar áreas de hipocalcificação (hipoplasias) pré-
existentes devido ao diferente comportamento de clareamento (mais 
intenso) destas áreas. Em alguns casos essas manchas desaparecem 
devido à desidratação do esmalte após a conclusão do clareamento. O 
tratamento com flúor dessas regiões também pode auxiliar no seu 
desaparecimento.

Instruções de Uso
Antes de iniciar o tratamento leia com atenção as Advertências, 
Precauções, Contra-Indicações e possíveis Efeitos Colaterais.

Preparando-se para o clareamento:
1.Paramente-se (dentista e auxiliar) com seu equipamento de segurança 
(luvas, óculos, gorro, máscara e avental) para manipular o produto. 
Paramente, também, seu paciente para evitar contato indevido do gel, 
utilizando gorro, óculos de proteção e um adequado afastador labial 
(Arcflex - FGM). 
2. Retire o clareador da embalagem observando as recomendações de 
segurança.
3. Retire a tampa da seringa com Espessante e acople o dispositivo de 

Em relação a hipersensibilidade, deve-se notar que o clareamento em 
consultório, por apresentar maior concentração de peróxido, pode 
apresentar maior hipersensibilidade dental durante e/ou após o 
procedimento do que peróxidos de menor concentração como os de uso 
caseiro.

Composição Básica
Ingredientes ativos: Peróxido de Hidrogênio a 20% ou 35% (após mistura 
das fases)
Ingredientes inativos: Espessantes, Pigmento inerte Azul (HP Blue 20%) 
ou Pigmento inerte Violeta (HP Blue 35%), agentes neutralizantes, 
Gluconato de Cálcio, Glicol e água Deionizada.

Formas de apresentação
 Whiteness HP Blue - Kit (6 aplicações):
06 conjuntos de seringas (1,2g por conjunto, 7,2g de gel no total)
01 frasco com 2g de Neutralize
01 seringa de top dam com 2g e 6 ponteiras (Reg. ANVISA 80172310023).
06 dispositivos de acoplamento das seringas
06 ponteiras para aplicação do gel
Manual de Instruções para o profisional.

 Whiteness HP Blue – Mini Kit  (2 aplicações):
02 Conjuntos de seringas (1,2g por conjunto, 2,4g de gel no total)
01 seringa de top dam com 1g e 2 ponteiras (Reg. ANVISA 80172310023)
02 dispositivos de acoplamento das seringas
02 ponteiras para aplicação do gel
Manual de Instruções para o profissional.

Precauções e Contra-Indicações
 O produto é de uso exclusivo em consultório e deve ser manipulado 
somente por cirurgiões-dentistas.
 A saúde da cavidade bucal deve ser avaliada previamente ao tratamento. 
Fissuras no esmalte, infiltrações em eventuais restaurações, dentina 
exposta e outros fatores que possam comprometer o clareamento devem 
ser solucionadas antes de se iniciar o tratamento. O produto é contra-
indicado para pacientes em mau estado de saúde bucal.
 Trincas no esmalte dental são bastante comuns mas geralmente não 
impedem o clareamento, embora possam ocorrer casos com dores 
agudas causadas por infiltração demasiado rápida do peróxido na 
estrutura dental através de trincas. Geralmente este efeito é caracterizado 
por dor aguda em elementos isolados. Caso o paciente apresente trincas 
no esmalte mantenha atenção dobrada sobre esta possibilidade, uma vez 
que não se pode predeterminar a profundidade da trinca. Caso ocorra 
hipersensibilidade de maneira muito intensa, aplique um agente 
dessensibilizante (Desensibilize KF 2%) durante 10 minutos. Ainda, se esta 
conduta não for eficaz, considere diminuir o tempo de aplicação do 
clareador de consultório, complementando com a técnica caseira.
 O produto não é indicado para clareamento de dentes com Amelogênese 
e dentinogênese imperfeita, fluorose severa, manchamentos intensos por 
tetraciclina e outras anomalias de esmalte e dentina que coloquem em 
risco a vitalidade do dente. 
 O produto não é indicado para uso sob anestesia do paciente. É 
importante que se tenha o monitoramento da sensibilidade sentida pelo 
paciente durante o clareamento. Em casos extremos em que se tenha 
alguma imperfeição ou falha da estrutura dental de tal forma que o 
peróxido possa chegar à polpa dental em maior quantidade, pode ocorrer 
morte pulpar. 
 O produto não é indicado para clareamento em gestantes, lactantes e 
pacientes menores de 15 anos.  
 O produto não é recomendado para pessoas que tenham feito 
recentemente cirurgia de gengiva ou com inflamação do tecido gengival e 
pessoas com reações alérgicas ao produto.
 Por ser um produto auto-catalisado é desnecessário o uso de fontes de 
luz aceleradoras (sistemas de LED, LASERs de alta potência e outros).
 Condicionamento ácido do esmalte dental previamente ao clareamento 
não é necessário e nem recomendado.
 Durante a manipulação do produto, tanto o profissional quanto auxiliar 
devem usar luvas e óculos de proteção. O paciente deve também utilizar 
óculos de proteção e outras eventuais proteções necessárias para evitar 

Leia com atenção todas as informações desta bula antes de utilizar o 
produto. Guarde-a para consulta, no mínimo, até total consumo do 
produto e não haver mais interação do produto com seu último paciente. 

Descrição do Produto
Whiteness HP Blue é um produto que reúne a tecnologia dos melhores 
clareadores dentais e as novas tendências da odontologia mundial em 
termos de técnicas conservadoras e seguras para clareamento em 
consultório. Trata-se de um clareador à base de Peróxido de Hidrogênio a 
20% e 35%. Sua formulação é baseada no seu precursor, o clareador 
Whiteness HP Maxx, com mudança no seu protocolo de utilização e alguns 
diferenciais de composição que o tornaram mais eficaz mesmo com 
menor concentração de peróxido. O produto Whiteness HP Blue possui, 
além da formulação básica do clareador Whiteness HP Maxx, Cálcio para 
minimizar a redução da microdureza do esmalte decorrente do 
clareamento, uma nova composição ativadora para potencializar seu 
desempenho e um novo corante azul que não altera sua cor ao longo do 
processo e facilita o controle visual de sua aplicação. Com relação ao seu 
protocolo de utilização, o produto não necessita de aceleração externa 
com fontes de luz (fotopolimerizador, laser, lâmpadas de plasma, etc.) e a 
aplicação do gel é única ao longo da sessão (40 minutos na concentração 
de 35% e 50 minutos na concentração de 20%). O produto conta também 
com uma nova apresentação, com a qual é possível preparar uma dose de 
gel suficiente para as duas arcadas dentais e sua aplicação é feita 
diretamente a partir de uma seringa. Por questões de estabilidade e 
potencial catalítico, o produto continua mantendo a fase Espessante 
separada da fase Peróxido e estas são misturadas somente no momento 
do uso. Para proporcionar mais segurança ao processo e ao usuário, 
acompanha o Kit uma solução para neutralizar o Peróxido de Hidrogênio 
em caso de contato acidental com tecidos moles.  Trata-se de uma solução 
contendo 1,25% de enzima Catalase estabilizada em uma composição 
solvente especial. Esta solução é atóxica e decompõe o peróxido de 
Hidrogênio muito rapidamente, eliminando sua ação sobre os tecidos 
moles. Sua ação, entretanto, se restringe a neutralizar o peróxido e evitar a 
continuidade de sua ação. Os danos já causados pelo peróxido não 
conseguem ser revertidos por esta solução.

Indicação do Produto
Da mesma forma que o seu antecessor, Whiteness HP Blue deve ser 
utilizado exclusivamente em consultório, por profissionais habilitados, 
sempre com a utilização de um eficiente isolamento para a proteção dos 
tecidos intra-orais.  
O produto é indicado nos seguintes casos:
 Dentes Vitais naturalmente escuros ou amarelados
 Dentes Vitais escurecidos pela idade
 Dentes Vitais que se apresentam escurecidos ou manchados por 
substâncias extrínsecas como pigmentos de café, tabaco, chá, etc.
 Em casos mais desafiadores (escurecimento severo) pode ser utilizado 
em combinação com a técnica caseira.
A versão HP Blue 20% é mais indicada para clareamento de dentes jovens 
e com manchamentos considerados de mais fácil remoção. Esta versão 
também segue uma tendência de busca por maior segurança no 
clareamento de dentes vitais em consultório. Por ser de concentração mais 
baixa, apresenta menor índice de sensibilidade sendo, portanto, a melhor 
opção para dentes mais sensíveis.
A versão HP Blue 35% é indicada para os casos de manchamento mais 
intensos em dentes mais mineralizados, como é o caso em pessoas de 
mais idade.
Nota: é importante observar que a literatura mundial demonstra que o 
clareamento de consultório pode apresentar menor intensidade de 
clareamento e eventual menor estabilidade de cor (manutenção da cor ao 
longo do tempo) que a técnica caseira, pois o tempo de contato do 
clareador com a estrutura dental é maior e mais freqüente. Dados da 
literatura informam que a técnica combinada oferece resultados bastante 
satisfatórios em se tratando de casos resistentes. Por esta razão, é 
necessário que haja uma perfeita interação profissional/paciente no 
tocante à esclarecimentos sobre resultados, com embasamento em fotos 
clínicas e escala de cores. É importante, ainda,  que o profissional 
esclareça ao paciente que seus dentes possuem um grau de saturação, 
sendo que em muitos casos o paciente terá seus dentes clareados embora 
não ao nível idealizado pelo mesmo. 

Clareador dental para dentes vitais
Somente Uso Profissional
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acoplamento entre seringas.
4. Acople a seringa com o Peróxido, tomando cuidado com o fato de que 
este pode estar sob pressão. 
5. Guarde o conjunto para mistura no momento da aplicação. Atenção! 
Misture as duas seringas somente após o preparo do paciente (no 
momento do uso do gel). Observe que as seringas de Peróxido são 
exclusivas para cada Concentração e não poderão ser trocadas, isto é, o 
Peróxido para a concentração de 35% é exclusivo para aquela versão e 
não atende ao produto com 20% e vice-versa;

Clareamento de dentes Vitais
Faça uma boa avaliação da cavidade bucal do paciente; presença de cárie, 
restaurações deficientes, fissuras no esmalte, recessões gengivais, 
gengivite e outras características que se julgarem importantes devem ser 
verificadas e tratadas antes do procedimento. Providencie sua proteção e 
a do paciente. 

PASSO A PASSO: Utilize a seqüência de figuras anexa para visualização 
do procedimento. 

Fig 1. Posicione o afastador labial Arc Flex (FGM) para afastamento de 
lábios e bochechas.
Fig 2. Realize uma profilaxia com pedra-pomes e água.
Fig 3. Registre a cor inicial dos dentes com escala de cores e fotografe o 
caso inicial.
Fig 4. Aplique o Desensibilize KF2% por 10 minutos para promover uma 
dessensibilização prévia. Remova o excesso de gel com ponta aspiradora, 
em seguida lave e seque.
Fig 5. Faça o isolamento relativo com Top Dam (protetor gengival 
fotopolimerizável) cobrindo a gengiva marginal e as papilas com uma 
camada de 3 a 5 mm de largura e máximo 1 mm de espessura . A barreira 
deverá cobrir aproximadamente 0,5 a 1 mm da superfície dental. Utilize um 
espelho clínico observando de incisal para cervical e observe se há tecido 
gengival descoberto.  Caso haja faça a correção. Esta etapa é crucial para 
que se evite contato do peróxido com a gengiva. Utilize um afastador labial 
para facilitar a aplicação da barreira e também do clareador.
Fig 6. Polimerize a resina Top Dam utilizando 20 a 30 segundos de 
fotopolimerização para cada grupo de 3 dentes. O protetor gengival que se 
forma é rígido e insolúvel, prevenindo eventual irritação por produtos 
agressivos.
Fig 7. Prepare o gel: misture as duas fases com as seringas conectadas, 
empurrando os êmbolos alternadamente por até 8 vezes, então empurre 
todo o conteúdo misturado para uma das seringas, estando assim pronto 
para uso. Notas: 1 - Tome cuidado para que ambas as seringas estejam 
bem acopladas; 2 - Faça a mistura das fases em local separado, fora do 
alcance do paciente;
Fig 8. Coloque uma ponteira na seringa que remanescer com o gel e 
aplique uma camada sobre toda a superfície vestibular dos dentes a serem 
clareados (incluindo as interproximais) e estenda um pouco nas faces 
incisal e oclusal. A camada de gel deverá ter entre 0.5 a 1mm de espessura. 
Considere somente a linha de sorriso (geralmente de 2º Pré-molar a 2º Pré-
molar do outro arco). 
Nota: Uma seringa com 1,2g de gel rende o suficiente para uma aplicação 
simultânea nos dois arcos.
Fig 9. Deixe o gel permanecer sobre a superfície dental pelos seguintes 
períodos: 40 minutos para o HP Blue 35% e 50 minutos para o HP Blue 
20%, com aplicação única do gel durante a sessão para as duas versões. 
Com o auxílio de um microaplicador Cavibrush movimente o gel sobre os 
dentes frequentemente (a cada 5 ou 10 minutos) para liberar eventuais 
bolhas de oxigênio geradas e renovar o contato do gel com os dentes. 
Nota: Os tempos de aplicação dos clareadores são sugestões e devem ser 
administrados pelo Profissional. Tempos mais curtos ou interrupção do 
tratamento podem ocorrer em casos de hipersensibilidade dental.
Fig 10. Ao final do tratamento, aspire o gel com uma cânula endodôntica 
ou cirúrgica e lave os dentes com água em abundância. Remova o protetor 
gengival destacando-o com uma sonda exploradora. 
Fig 11. Faça o polimento dos dentes com pasta de polimento Diamond 
Excel e discos de feltro Diamond ou Diamond Flex.
Notas importantes

1. Monitore o paciente ao longo de todo o clareamento com relação à 
sensibilidade dental e possíveis pontos de irritação por contato com 
peróxido.  Caso haja algum destes casos, interrompa o processo e faça 
uma verificação e intervenção (veja comentários na seção de Precauções 
e Efeitos Colaterais). 
2. Caso o paciente desenvolva hipersensibilidade que não consiga ser 
controlada, sugere-se interromper o tratamento e verificar se não há 
anomalia na estrutura dental que possa ser causadora da 
hipersensibilidade (fissuras, exposição de dentina, etc.). Quando a 
sensibilidade for de difícil controle ou então, por alguma razão, nova 
sessão de clareamento não for possível ou não recomendada, pode-se 
então complementar o clareamento utilizando clareadores de uso caseiro 
(Whiteness Perfect 10%, por exemplo). 
3. Em casos onde as duas sessões de clareamento preconizadas não 
resultarem em um nível satisfatório de clareamento (casos de 
manchamentos mais severos), pode-se estender o tratamento por mais 
duas sessões, desde que o paciente não apresente hipersensibilidade. 
Neste caso, deve respeitar-se um intervalo de sete dias entre sessões. Para 
casos ainda mais desafiadores, uma combinação de clareadores 
(consultório e caseiro) pode ser indicada de acordo com parâmetros 
estabelecidos pelo profissional.
4. Resultados satisfatórios podem ocorrer já na primeira sessão. No 
entanto, é recomendado que se faça mais uma sessão para efeitos de 
maior eficácia do tratamento (2 sessões por paciente).
5. Da mesma forma que com as demais técnicas de clareamento, o 
registro da cor dos dentes antes do tratamento, o esclarecimento do 
paciente sobre as reais perspectivas do seu caso (limitações nos casos de 
manchamento por tetraciclina, coloração acinzentada, etc.), aviso sobre 
possível sensibilidade, necessidade de troca de restaurações, são 
recomendados. Há casos em que, por características particulares dos 
dentes (características do esmalte, tipo de pigmentação, etc.), o nível de 
clareamento desejado pode não ser possível de se obter.
6. Uma vez feita mistura do clareador, este deverá ser consumido na 
mesma sessão. O gel não pode ser armazenado para uso em outra sessão 
após a sua manipulação, pois perderá sua eficácia. Caso ocorra sobra de 
gel durante a sessão, este deverá ser descartado (diluído com água e 
descartado na pia, por exemplo).

Conservação e Armazenamento
 Produto de uso Profissional.
 Deve ser utilizado somente por profissionais habilitados.
 Não utilize o produto se este estiver fora do prazo de validade.
 Para descarte do produto siga a legislação de seu país.
 Armazene o produto em temperaturas entre 5 e 25 °C para melhor 
conservação.
 Não congelar o produto.
 Proteger da incidência da luz solar direta.

Advertências
Não utilizar o produto se este estiver fora do prazo de validade. Para o 
descarte do produto siga a legislação de seu país.  Manter fora do alcance 
de Crianças.
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No se recomienda y tampoco es necesario grabado ácido del esmalte 
dental previo al blanqueamiento.
 Durante la manipulación del producto, tanto el profesional como el 
auxiliar, deben usar guantes y anteojos de protección. El paciente debe 
también utilizar anteojos de protección y otras eventuales protecciones 
necesarias para evitar el contacto accidental del producto con la piel y las 
ropas.
 Whiteness HP Blue es un blanqueador con alto poder oxidante y cuando 
entra en contacto con el tejido vivo, puede causar unas manchas blancas e 
irritación temporal de la región afectada (generalmente desaparece en lo 
máximo 2 horas, sin cualquier secuela).  
 En caso de contacto accidental con la piel o tejidos vivos intra orales, 
neutralice el peróxido cubriendo la región con algunas gotas de la solución 
Neutralizante y lávela enseguida. 
 El blanqueador está compuesto por una fase llamada Peróxido (fase 1) y 
otra llamada Espesante (fase 2), las cuales deberán ser mezcladas antes 
del uso. Debe tomarse cuidado al manipularse la fase peróxido, pues ésta 
contiene peróxido de Hidrógeno al 30% (para el HP Blue 20%) y al 50% 
(para el HP Blue 35%)
 El contenido de las jeringas con peróxido puede estar bajo presión o con 
pérdidas, debido a condiciones adversas de almacenaje. Antes de abrir el 
envase proteja sus manos y ojos y observe si no hay líquido perdido en su 
interior. En el caso de constatarse pérdida, solicite el cambio del material.
 Proceda a la manipulación del producto lejos del paciente, sobre una 
pileta o espacio seguro y sin riesgos de contaminar otras personas.
 Después de la utilización del producto, lave bien las manos y los 
materiales contaminados con peróxido. Piense en prevención y seguridad, 
cuando esté manipulando el producto.
 Haga un eficiente aislamiento del tejido gingival, utilizando el protector 
gingival fotopolimerizable Top Dam o dique de goma asociado a un 
apartador labial. En todos los casos es fundamental que se evite el 
contacto del peróxido con los tejidos intra orales.
 Se debe recomendar al paciente que evite la ingestión de alimentos 
ácidos y/o fuertemente colorados por lo menos por 24 horas después del 
blanqueamiento para evitar sensibilidad y posible compromiso del 
blanqueamiento.
 Informe al paciente sobre las posibilidades de éxito y fracaso en el 
blanqueamiento. Prevenga la posibilidad de frustrar la expectativa del 
paciente.
 Tras la mezcla de las fases, inserte la puntera y verifique si no hay 
resistencia para la liberación del gel blanqueador antes de aplicarlo en los 
dientes del paciente. Si existe resistencia, cambie la puntera y haga una 
prueba en una superficie (por ejemplo, placa de mezcla).
 El producto debe ser utilizado conforme recomendado en su protocolo. 
Nunca debe ser inyectado. 

Efectos colaterales
 Algunos pacientes pueden presentar sensibilidad dental durante o 
después del blanqueamiento. Si el paciente presenta sensibilidad durante 
el tratamiento, interrumpa el blanqueamiento y trate los dientes con el 
desensibilizante Desensibilize KF 2%. Si la sensibilidad persiste y no es 
posible continuar el blanqueamiento, marque una nueva sesión con un 
intervalo mínimo de 7 días. Evalúe si no hay alguna anomalía en los dientes 
que pueda ser corregida para eliminar tal sensibilidad. Existen casos en los 
que la sensibilidad aparece solamente después del tratamiento (1 o 2 
horas después). En estos casos, si la sensibilidad fuera alta, se 
recomienda recetar un analgésico y, eventualmente un anti-inflamatorio, 
según la necesidad de cada caso.
 El blanqueamiento puede realzar áreas de hipo calcificación (hipoplasias) 
preexistentes debido al comportamiento diferente del blanqueamiento 
(más intenso) de estas áreas. En algunos casos esas manchas 
desaparecen debido a la deshidratación del esmalte tras la conclusión del 
blanqueamiento. El tratamiento con flúor de esas regiones también puede 
auxiliar en  su desaparición.

Instrucciones de Uso
Antes de iniciar el tratamiento lea con atención las Advertencias, 
Precauciones, Contraindicaciones y posibles Efectos Colaterales.

En relación a la hipersensibilidad, se debe notar que el blanqueamiento en 
consultorio, por presentar mayor concentración de peróxido, puede 
provocar mayor hipersensibilidad dental durante y/o después del 
procedimiento  que los peróxidos de menor concentración como los de 
uso casero.

Composición Básica
Ingredientes activos: Peróxido de Hidrógeno al 20%  o 35% (tras la 
mezcla de las fases)
Ingredientes inactivos: Espesantes, Pigmento inerte Azul (HP Blue 20%) 
o pigmento violeta (HP Blue 35%), agentes neutralizantes, Gluconato de 
Calcio, Glicol y agua Desonzada.

Formas de presentación
Whiteness HP Blue - Kit (6 aplicaciones):
06 conjuntos de jeringas (1,2g por conjunto, total 7,2g de gel)
01 frasco con 2g de Solución Neutralizante de Peróxido
01 jeringa de top dam con 2g y 6 punteras (Reg. ANVISA 80172310023).
06 dispositivos para acoplar las jeringas
06 punteras para aplicación del gel
Manual de Instrucciones para el profesional.

 Whiteness HP Blue – Mini Kit  (2 aplicaciones):
02 Conjuntos de jeringas (1,2g por conjunto, total 2,4g de gel)
01 jeringa de top dam con 1g y 2 punteras (Reg. ANVISA 80172310023)
02 dispositivos para acoplar las jeringas
02 punteros para aplicación del gel
Manual de Instrucciones para el profesional.

Precauciones y Contraindicaciones
 El producto es para uso exclusivo en consultorio y debe ser manipulado 
solamente por odontologos.
 La salud de la cavidad bucal debe ser evaluada previamente al 
tratamiento. Fisuras en el esmalte, infiltraciones en eventuales 
restauraciones, dentina expuesta y otros factores que puedan 
comprometer el tratamiento de blanqueamiento deben ser solucionadas 
antes de iniciarse el tratamiento. El producto es contra indicado para 
pacientes con mal estado de salud bucal.
El producto está contraindicado para pacientes que no puedan solucionar 
los problemas descritos anteriormente. 
 El producto no está indicado para blanqueamiento de dientes con 
Amelogénesis y dentinogénesis imperfecta, fluorosis severa, manchas 
intensas por tetraciclina y otras anomalías de esmalte y dentina que 
coloquen en riesgo la vitalidad del diente. 
 Las trincas en  el esmalte son bastante comunes aunque generalmente no 
impiden el blanqueamiento, sin embargo pueden ocurrir casos con 
dolores agudos causadas por infiltración demasiado rápida del peróxido 
en la estructura dental a través de las trincas. Generalmente este efecto se 
caracteriza por un dolor agudo en elementos aislados. Caso el paciente 
presente trincas en el esmalte mantenga el doble de atención a esta 
posibilidad, una vez que no se puede predeterminar la profundidad de la 
trinca. Caso ocurra hipersensibilidad de manera muy intensa, aplique un 
agente desensibilizante (Desensibilize KF 2%) durante 10 minutos. Caso 
esta conducta no sea eficaz, considere la disminución del tiempo de 
aplicación del blanqueador de consultorio, complementando con la 
técnica casera.
 El producto no está indicado para el uso del paciente bajo anestesia. Es 
importante que se realice el monitoreo de la sensibilidad sentida por el 
paciente durante el blanqueamiento. En casos extremos, en los que se 
tenga alguna imperfección o falla en la estructura dental de tal forma que el 
peróxido pueda llegar a la  pulpa dental en mayor cantidad, puede 
desencadenar muerte pulpar. 
 El producto no está indicado para blanqueamiento en gestantes, 
lactantes y pacientes menores de 15 años. 
 El producto no es recomendado para personas sometidas recientemente 
cirugía periodontal, gingivitis o periodontitis y personas con reacciones 
alérgicas al producto.
 Por ser un producto auto catalizado es innecesario el uso de fuentes de luz 
aceleradoras (sistemas de LED, Láser de alta potencia y otros) 

Descripción del Producto
Whiteness HP Blue es un producto que reúne la tecnología de los mejores 
blanqueadores dentales y las nuevas tendencias de la odontología 
mundial en términos de técnicas conservadoras y seguras para el 
blanqueamiento en consultorio. Se trata de un blanqueador a base de 
Peróxido de Hidrógeno al 20% y al 35%. Su formula se basa en su 
precursor, el blanqueador Whiteness HP Maxx, con cambios en su 
protocolo de utilización y algunos diferenciales de composición que lo 
tornaron más eficaz aunque con menor concentración de peróxido. El 
producto Whitenes Hp Blue además de la fórmula básica del blanqueador 
Whteness HP Maxx,  posee Calcio para minimizar la reducción de la micro 
dureza del esmalte provocada por el blanqueamiento, una nueva 
composición activadora para potencializar su desempeño y un nuevo 
colorante azul que no altera su color a lo largo del proceso y facilita el 
control visual de su aplicación. Con relación a su protocolo de utilización, el 
producto no necesita de aceleración externa con fuentes de luz (foto 
polimerizador, láser, lámparas de plasma, etc.) y la aplicación del gel es 
única a lo largo de la sesión (40 minutos en la concentración de 35% y 50 
minutos en la concentración de 20%). El producto cuenta también con una 
nueva presentación, con la cual es posible preparar una dosis de gel 
suficiente para las dos arcadas dentales y su aplicación es hecha 
directamente a partir de una jeringa. Por cuestiones de estabilidad y 
potencial catalítico, el producto continúa manteniendo la fase Espesante 
separada de la fase Peróxido y estas son mezcladas solamente en el 
momento del uso.  Para proporcionar mayor seguridad al proceso y al 
usuario, se incluyó en el Kit una solución para neutralizar el Peróxido de 
Hidrógeno en caso de que ocurra contacto accidental con los tejidos 
blandos. Se trata de una solución contenido 1,25% de enzima Catalasa 
estabilizada en una composición solvente especial. Esta solución es 
atóxica y descompone el peróxido de Hidrógeno muy rápidamente, 
neutralizando su acción sobre los tejidos blandos. Entretanto su acción, se 
restringe a neutralizar el peróxido y evitar la continuidad de su acción. Los 
daños ya causados por el peróxido no consiguen ser revertidos por esta 
solución.

Indicación del Producto
De la misma forma que  su antecesor, Whiteness HP Blue debe ser utilizado 
exclusivamente en consultorio, por profesionales habilitados, siempre con 
la utilización de un eficiente aislamiento para la protección de los tejidos 
intra-orales.  
 El producto es indicado para los siguientes casos:
 Dientes vitales oscurecidos por la edad
 Dientes vitales naturalmente oscuros o amarillos. 
 Dientes vitales oscurecidos o manchados por sustancias extrínsecas 
como pigmentos de café, té, tabaco etc.
 En casos más desafiadores (oscurecimiento severo) puede ser utilizado 
en combinación con la técnica casera.
La versión HP Blue 20% es más indicada para el blanqueamiento de 
dientes jóvenes y con manchas consideradas de más fácil remoción. Esta 
versión también sigue una tendencia de búsqueda por mayor seguridad 
en el blanqueamiento de dientes vitales en consultorio. Por ser de 
concentración más baja, presenta menor índice de sensibilidad siendo, la 
mejor opción para dientes más sensibles.
La versión HP Blue 35% es indicada para los casos de manchas más 
intensas en dientes más mineralizados, como es el caso de personas de 
mayor edad.
Nota: es importante observar que la literatura mundial demuestra que el 
blanqueamiento de consultorio puede presentar menor intensidad de 
blanqueamiento y eventual menor estabilidad de color (manutención del 
color a lo largo del tiempo) que la técnica casera, porque el tiempo de 
contacto del blanqueador con la estructura dental es mayor y más 
frecuente. Datos de la literatura informan que la técnica combinada ofrece 
resultados bastante satisfactorios cuando se trata de casos resistentes. 
Por esta razón, es necesario que halla una perfecta interacción 
profesional/paciente en lo que se refiere a esclarecimientos sobre 
resultados, con base en fotos clínicas y escala de color. Además es 
importante,  que el profesional esclarezca al paciente que sus dientes 
poseen un grado de saturación, siendo que en muchos casos el paciente 
tendrá sus dientes blanqueados aunque no al nivel idealizado por el 
mismo. 

Blanqueador Dental para uso en Consultorio
Solamente Uso Profesional

ES ES

Preparándose para el blanqueamiento: DENTSCARE LTDA
Av. Edgar Nelson Meister, 474
Barrio: Distrito Industrial
89219-501 – Joinville – SC
Tel: (047) 34416100 /Fax: (47) 34273377
Autorización de Funcionamiento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06  

INDUSTRIA BRASILEÑA

Registro en ANVISA n° 80172310040
Responsable Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ.: 13100147-SC
Marca:
FGM PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Atención al Profesional:
+ 55 (47) 34416100
www.fgm.ind.br
fgm@fgm.ind.br

                       Cinterqual 

Av. Ressano Garcia,41 - 1º F
1070234 Lisboa Portugal
Fono: +351 21 3867321

Este material fue fabricado solamente para uso dental y debe ser 
manipulado de acuerdo con las instrucciones de uso. El fabricante no se 
responsabiliza por daños causados por otros usos o por manipulación 
indebida. Además, el usuario está obligado a comprobar, antes de su 
utilización y bajo su responsabilidad, si este material es compatible con la 
utilización deseada, principalmente cuando la utilización no está indicada 
en estas instrucciones de uso. Descripciones de datos no constituyen 
ningún tipo de garantía y, por esto, no poseen cualquier vínculo.

Manual de Instruciones Manual de Instruciones Manual de Instruciones

Sistema de Clareamento Dental

Profissional
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