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 SDI  pola day steg for steg  
 

 

Rengjør tennene med tannbørste og tanntråd 

Ta ut en en sprøyte av settet og skru på en påføringsspiss. Kontroller 
at den sitter godt 

 
 

 

Gel i formen: 
Plasser en dråpe 
med gel i hvert av 
rommene for tenner 
som skal behandles 

Forhåndsregler: 
1. Brukes under tilsyn av tannlege 
2. Brukes ved romtemperatur 
3. Brukes før holdbarhetsdato utløper 
4. Skal ikke brukes av pasienter med 

allergier eller kjemisk sensitivitet mot 
peroksider, glyserol el. 

5. Pola Day kan irritere hud og øyne. Vask 
med vann hvis du får det på hud eller i 
øyne 

6. Ikke røyk under eller umiddelbart etter 
bleking av tenner 

7. Hvis du føler smerte eller ubehag, 
fjernes formen, munnen skylles og 
tennene børstes. Avbryt behandlingen 
og ta straks kontakt med tannlegen din 

8. Når du har brukt opp en sprøyte settes 
korken omhyggelig på plass. 

9. Halvbrukt sprøyte lagres i kjøleskap. 
Hvis spissen skal brukes på nytt vaskes 
den i varmt vann. 

10. Formen bør fjernes, munnen skylles og 
tennene børstes før du spiser eller 
drikker 

11. Mat og drikke som inneholder sterke 
fager, bør unngås i minst 48 timer eller 
konsumeres i moderate mengder under 
behandlingen, Dette gjelder for 
eksempel kaffe, brus eller fargede 
søtsaker 

12. Hold blekemidlene utenfor rekkevidde 
av barn og kjæledyr 

13. Injiser aldri Pola Day i kroppen 
14. Skal ikke benyttes av gravide eller 

ammende kvinner eller barn under 14 år 
15. Ubrukte sprøyter lagres i kjøleskap 

 

Påse at formen sitter 
korrekt i munnen. 

 

Med en finger, en klut 
eller en børste fjerner 
du overskudd av gel 

 

Etter behandling: 
Fjern formen. Skyll 
formen og munnen 
med lunket vann (for 
å unngå sensibilitet) 

 

Børst tennene 

 

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål om Pola Day.  
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