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Biomaterial nou pe bază de agenţi naturali cu 

nanoumputurile sintetizate utilizat pentru albirea 

dintilor 

Materialul poate fi utilizat pentru: 

 Discromii dentare intrinseci  

 Discromii dentrare extrinseci  

 Discromii dentrare asociate unor tratamente stomatologice 

 Discromii dentare asociate vârstei-cauze mixte 
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HA-TiO2 

HA-ZnO 

Acizii organici sunt compuşi naturali 

prezenţi în fructe şi legume prezintă aceste 

proprietăţi căutate de albire a dintilor. Natura 

şi concentraţia acizilor organici din fructe 

prezinta interes datorită influenţei lor asupra 

proprietăţilor organoleptice şi asupra 

stabilităţii sucurilor de fructe. Profilul 

acizilor organici şi concentraţia lor în fructe 

şi legume depinde de factori cum ar fi specia, 

etapa de coacere sau originea geografică 

 

 

PRODUS DESTINATE ÎNLĂTURĂRII 

PETELOR DENTARE ŞI ALBIRII 

DINŢILOR 
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Variante de protocol pentru tratamentele de 

albire 

TEHNICI DE ALBIRE A DINTILOR 

VITALE  NON-VITALE 

Conform statutului vital 

al dintelui care urmează 

să fie tratat 

TIPURILE DE TRATAMENTE DE ALBIRE  

ALBIREA 

NESUPRAVEGHEATĂ 

 DE MEDIC 

PRODUSE OTC  

(OVER THE 

COUNTER),  

ALBIREA ÎN 

CABINETUL 

STOMATOLOGIC 

(IN OFFICE)  

CU GUTIERE 

SUPRAVEGHEATĂ 

DE MEDICUL 

STOMATOLOG 



NOU SI UTIL 
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Valorile medii absolute ale diferenţelor de 

luminozitate ΔL*, parametrii cromatici Δa*  şi 

Δb*,  diferenţelor de culoare ΔE* pe suprafeţele 

vestibulare ale dintilor extrasi, expusi albirii 

∆E pentru compozite experimentale si commerciale 

colorate in CAFEA – albite cu gel natural G28 si 

commercial BrightBleach®(GC), 



NOU 

VIZEAZĂ URMĂTOARELE SITUAŢII:  

 

hiperestezie dentinară declarată în antecedente: afecţiuni ale mucoasei 

orale, senzaţie de arsură ce poate indica reacţii alergice;  

discromii severe ce necesită alte metode de tratament, în aceste situaţii 

tratamentul se poate asocia cu cel protetic; existenţa unor construcţii 

protetice fixe, a căror nuanţă poate ajunge în dezacord cu nuanţa după 

tratament chimic; discromii în nuanţe de gri sau albăstrui;  

transluciditate iniţială crescută a smalţului;  

posibilitate redusă de colaborare cu pacientul sau pacienţi ale căror 

pretenţii fizionomice nu pot fi obţinute prin această modalitate de 

tratament; 

CONTRAINDICAŢIILE TRATAMENTELOR  



AVANTAJELE UTILIZARII 

NU UITATI alternativă reală şi viabilă pentru numeroase 

cazuri de discromii dentare 
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 Pret de cost mai mic decat materialele de albire traditionale pe 

baza de peroxid  

 Consistenta gelului si manualitate foarte buna 

 Biocompatibilitate crescuta datorita compusilor de albire din 

surse NATURALE 

 Eficienta crescuta in albirea dintilor patati 

 Posibilitatea de remineralizare 

 De ce COSMETICDENT? - din cauza numeroaselor controverse 

legate de folosirea peroxidului in cosmetica dentara noul material 

de albire vine ca o alternativa la materialele pe baza de peroxid. 


