
GLAMWHITE ELITE KIT – KASUTUSJUHEND 
 

ENNE KASUTAMIST: Enne kasutamist peske hambad. 

 

Enne valgendamist võtke hambavalgenduskarbist hammaste tooni määraja ja 

märkige üles oma hammaste toon. 

 

HAMBAJÄLJENDI ETTEVALMISTUS: Täpse hambajäljendi saavutamiseks 

aseta polümeerist mudelid kuuma vette ja seejärel ülemisele ja alumisele 

hambakaarele. Kuna jäljendimaterjalil on madal sulamistemperatuur, siis pole vaja 

kasutada keevat vett. Veenduge, et hambajäljendid saaksid korralikult vormitud, et 

hiljem valgendusgeel hammastega kindlasti korralikult kontaktis oleks. 

 

Etapp 1: Ajage vesi keema ja jätke 1. minutiks jahtuma. Asetage esimene jäljend 1 

kuni 3 sekundiks vette, kuni see muutub modelleeritavaks. Korrake sama teisega. NB: 

Kauemaks vette jätmine võib põhjustada jäljendi kahanemise. 

 

Etapp 2: Asetage jäljend hammaste ümber ja vajutage sõrmedega pealtpoolt 

hambakaarele. Sisemist kaart muljuge keelega. Laske jahtuda kuni jäljend on 

hammaste kuju võtnud. Tehke sama alumise hambakaarega. Jäljend säilitab oma kuju 

ja järgmiste valgendamiste korral seda tegevust korrata vaja pole. 

 

Etapp 3: Kui jäljendid on modelleeritud siis lõigake ääred madalamaks nii, et saate 

suu täielikult sulgeda ajal, kui hambajäljendid on suhu asetatud. 

 

Etapp 4: Veenduge, et jäljendmudelid on puhtad ja kuivad enne geeli sissekandmist. 

Niiskus vähendab tõhusust ja aeglustab valgendusprotsesse. Pressige valgendusmass 

süstlast jäljendite seesmisele esipinnale (mis puutub hammaste eesosaga kokku). 

Pange geeli just niipalju, et jäljendid oleks kaetud õhukese geelikihiga. Liigne geel 

võib ärritada igemeid. Keskmiselt alla 1 ml geeli ühe jäljendi kohta. Sulgege korgiga 

geelituub. 

 

Etapp 5: Asetage jäljend hammastele, suruge vastu hambaid ja pühkige salvrätiga 

äärtelt üleliigne geel. 



Etapp 6: Avage valgendamiseks mõeldud mini LED lambi tagumine osa ja 

eemaldage patareide all olev läbipaistev plastikriba. Kui riba on eemaldatud ja 

patareid uuesti sisestatud, siis vajutage valget nuppu ja lülitage lamp sisse. Seejärel 

asetage LED lamp oma hammaste ette nii lähedale, kui võimalik ja hoidke seda seal 

protseduuri lõpuni. 

 

Etapp 7: Vastavalt hammaste tundlikkusest, hoidke jäljendeid 20-35 minutit suus ja 

valgendage kogu aja lambiga.  

 

Etapp 8: Pärast igat hambavalgendussessiooni eemaldage jäljend ja puhastage 

hambad geelist. 

 

HOIUSTAMINE: Puhastage jäljendid külma vee all hambaharja või vatipulgaga. 
Säilitage jäljendeid kuivas (soovitavalt kaasasolevas pakendis). 
 
HOIATUS: Mitte neelata, vältige silma sattumist, hoida lastele kättesaamatus kohas, 
mitte kasutada alla 18 eluaasta. Mitte kasutada kui olete lapseootel või toidate 
rinnaga, hambad ei ole korras või esineb igemehaiguseid. Samuti kui kannate 
hambaklambreid. Ei tohi kasutada pärast äsjast hambakirurgiat või kui Teil esineb 
lõualuuprobleeme. 
 
Geeli koostisained: Glycerin, Propylene Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Triethanolamine, Sodium Saccharin, Mica, Mentha Piperita 
(Peppermint) Oil, Sodium Carbonate Peroxide (Sodium Percarbonate), CI 77891. 
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