Hammaste valgendamine
Teeth whitening
gets for everyone
kõigile

Professionaalne hammaste valgendamine
Esteetiline hambaravi

BlancOne®: uus suund
hammaste valgenduses

BlancOne®-i protseduurid on 15-aastase uurimistöö tulemus, mis on viinud
uue lähenemisviisini hammaste valgendamises ning põhineb uue fotokeemilise tehnoloogia väljatöötamisel.
On tõestatud fakt, et valgendavate lampide poolt kiirgatav valgus ei
suurenda hammaste valgendamisel kasutatavate peroksiidide efektiivsust, see vaid kiirendab pisut reaktsiooni geelis, tänu ülekantavale
soojusele.
BlancOne®-i fotokeemilised geelid sisaldavad lisaks peroksiidile kaht
spetsiaalset komponenti, mis suudavad perosksiidi lagundada väga
tõhusalt ja kiirelt, mida siiani traditsiooniliste valgendamissüsteemide keemiliste reaktsioonide abil ei ole saavutatud.
- FOTOSENSIBILISEERIJAD, spetsiaalsed värvained, mis kasutavad lambilt
kiirguvalt kindlate lainepikkustega kiiratavaid footoneid ja saavutavad
„ergastatud oleku“, edastades kogu süsteemile arvestatava koguse
energiat.
- KATALÜSAATORID, mis sünteesivad selle energia ja käivitavad rea
ahelreaktsioone, kiirendades peroksiidide lagunemist.
See „plahvatuslik“ energiamehhanism, „mis tekkitab mõne minutiga tekitada teistsuguse hapniku: ÜHEVALENTSE HAPNIKU. See mitteradikaalne
hapniku aatomvorm, mis on võimeline teostama palju kiiremini, sügavamalt ja ohutumalt oksüsatsiooni, erinevalt vabadest radikaalidest (ROS),
mida toodavad traditsioonilised valgendamissüsteemid.
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BlancOne® CLICK: hammaste
valgendamise protseduur,
mis muudab hambavalgendust täielikult

Uuenduslik BlancOne tehnoloogia on võimaldanud välja töötada uue ja ainulaadse hammaste valgendamise meetodi
BlancOne® CLICK, mis on kiire ning on võimalik teostada kohe peale hammaste süvapuhastust.

H 2 O<6%

Efektiivne madalatel kontsentratsioonidel
Esmakordselt oleme teinud hambaravikabinetis valgendamise tõhusaks isegi vesinikperoksiidi
madalatel kontsentratsioonidel (<6%), mis on vastavuses tarbijate ohutuse tagamise
kõige uuema Euroopa Liidu direktiiviga 84/2011.

Ei ole vaja igemekaitsegeeli

EI

Oleme töötanud välja hambaravikabinetis kasutatavad valgendusprotseduurid, mis ei nõua limaskestade kaitsmist,
kaotades nii kõige keerulisema osa protseduurist, mida on lihtne ja ohutu läbi viia.

Toimib vaid 10 minutiga

10

MINUTIT

Tänu BlancOne®-i fotokeemilisele tehnoloogiale toimub tavaliselt tunni kestev 16% karbamiidperoksiidi
lagunemine ülikiirelt, vaid mõne minutiga.
Protseduur on palju kiirem ja mugavam ning seda saab kombineerida teiste suuhügieeni
protseduuridega (soodapuhastus, hambakivi eemaldus).

Ei tekita valu ega tundlikkust

EI

Tänu väga kiirele toimele ei ole ükski BlancOne®-i hambaravikabinetis läbiviidav protseduur agressiivne ega dehüdreeeri
hambaemaili, ei tekita hammastel valu ega tundlikkust. Tegelikult on see turul olevatest toodetest ainuke, mis ei sisalda
tundlikkust vähendavaid ja remineraliseerivaid toimeaineid.

Taskukohane ja korratav
Tänu kiiretele protseduurile ja madalale hinnale saab BlancOne® CLICKi pakkuda kõigile taskukohase hinnaga.
Ideaalne esmakordseks valgendamiseks, saab korrata regulaarselt, esimene ohutu valik hammaste valgendamisel

Kõik algab
CLICKiga
BlancOne® CLICK on uue kontseptsiooniga protseduur, mille
tulemusel muutub hambavärvitoon kuni 5 tooni valgemaks. Teenus
on patsiendile taskukohane ja seanss on kiire, kestab vaid 10 minutit
ja seetõttu IDEAALNE lähtepunkt, et kõik saaksid endale lubada
koheselt valgemat ja säravamat naeratust.
 IDEAALNE valgendamise alustamiseks
 IDEAALNE neile, kellel on piiratud eelarve
 IDEAALNE lõpetus igale hügieeniseansile
 IDEAALNE hambaravikabineti reklaamiturunduse jaoks
Viimase aasta jooksul on ainuüksi Itaalias läbi viidud enam kui
100 000 valgendusprotseduuri ja patsientide rahuloluindeks on
4,5 punkti 5s, mistõttu on BlancOne® CLICKist saanud hambaarstide ja patsientide valik nr.1 hambavalgenduses!

*Värvitoone hinnatakse vastavalt valgendamiseks kohandatud Vita Classic Shade Guide'ile.
Andmed põhinevad 10 956 tulemuse põhjal, mis on kogutud tänu BlancOne PRO rakendusele.

Nüüd
saate pakkuda
kõigile patsientidele

valgemat ja säravamat
BlancOne is a registered trademark of IDS Spa

naeratust, pärast iga suuhügienisti külastust.
Hammaste süvapuhastus on hambaravikabinettide igapäevane protseduur;
teie patsiendid ootavad, et hügieeniseanssi järel oleks hambad valgemad, seetõttu
ongi suuhügieeniseanss ideaalne võimalus selle soovi täitmiseks.

TOUCH

Kuidas saavutada parim tulemus
TOUCH

oma patsientide naeratuse heaks
Pärast BlancOne® CLICK valgendusprotseduuri saate näidata oma patsientidele, kuidas saavutada veelgi parem ja püsivam tulemus.
ULTRA
Vastavalt patsiendi
eelistustele ja võimalustele saate pakkuda neile 4 valikut:

Korrake
CLICKi protseduuri korrata 3-6 kuu järel

HOME
CLICK
DAY
CLICK
BlancOne®
CLICK on väga õrn protseduur, mida igaüks saab
CLICK

endale lubada ja mida võib ka sageli korrata.
Ideaalne osa igal suuhügieeniseansil.
HOME
CLICK
NIGHT
CLICK
TOUCH

TOUCH
TOUCH

Võimenda
Intensiivsem tulemus TOUCH protseduuriga

STICK
BlancOne®
TOUCH on CLICKi intensiivne versioon, mille käigus
TOUCH
TOUCH
ULTRA
kantakse
valgendusgeeli peale 3-4 korral.
Õrn ja tõhus valgendav protseduur, mille tulemuseks on
valgem ja püsivam hambatoon.

HAMBARAVI KABINETIS

ULTRA

DUETTO
ULTRA
ULTRA
ULTRA

ULTRA
ULTRA
HOME
DAY

Kombineeri
Kodune protseduur HOME

Kombineerige
CLICKi tulemus täiuslikumaks ja stabiilsemaks
HOME
HOME
HOME
DAY
kasutades
koduseks kasutuseks kappeid koos geeliga.
NIGHT
DAY
HOME on saadaval kahes versioonis:
DAY (2 tundi) ja NIGHT (terve öö).
HOME
HOME
NIGHT

STICK
CLICK

Säilita
Tulemuse säilitamine meie XTRA programmiga

STICK
BlancOne®
XTRAt saab kombineerida kõikide valgendusprotseduuridega,
STICK
DUETTO
etCLICK
suurendada selle efektiivsust ja stabiilsust

Kaks toodet koduseks kausutamiseks :
• geel-hambapastad DUETTO ACTIVE ja DUETTO CARE;
•DUETTO
valgendav pliiats BlancOne® STICK.
DUETTO
HOME
Säilitusprogramm
BlancOne® XTRA kestab kuni 3 kuud.
TOUCH
HOME
HOME
TOUCH

ULTRA

ULTRA
Meditsiiniline valgendamine

ULTRA

Raskete juhtumite ja nõudlike patsientide jaoks sisaldab BlancOne®
tootevalik fotokeemilise reaktsiooni toimel aktiveeruvat meditsiinilist
preparaati ULTRA, 35% vesinikperoksiidiga.
ULTRA
on sobilik suureks värvimuutuseks, näiteks tetratsükliinist põhjustatud plekkide
HOME
DAY
eemaldamiseks,
eeldab igemekaitsevahendite kasutamist ning võimaldab läbi viia
kuni 4 tsüklit ühe protseduuri käigus. Tõeliselt üllatavate tulemuste saavutamiseks.
HOME ULTRA on meditsiiniline protseduur (EL direktiiv 93/42).
BlancOne®
NIGHT
Mõnes ELi riigis võivad selle kasutamist piirata kohalikud reeglid.

KODUS

NIGHT

Fotoaktiveeriv lamp
BlancOne® ARCUS
BlancOne®-i tehnoloogiline innovatsioon sai võimalikuks tänu
eksklusiivsele lambile BlancOne® ARCUS, millel on mitmeid eeliseid:
• BlancOne® protseduuri tarvis on välja töötatud parima tulemuse
saavutamiseks BlancOne® Arcus lamp;
• 10 võimsat 5 W LED-lampi tagavad parima efektiivsuse ja BlancOne®-i protokollides näidatud kiire toimeaja;
• lai kaar ja LED-lampide paigutus kuni servadeni tagavad geeli
täieliku aktiveerimise kogu hambakaarel, kaasa arvatud ka
külgedel.
BlancOne® ARCUS on saadaval kahes versioonis: mobiilne lamp, mis
on ratastel ja hambaravitöökohale kinnitatav lamp.

®
BlancOne® PRO
rakendus:
BlancOne
PRO App:
võimas tööriist
a powerful tool
Täiustab professionaalset
Improving the professional
lähenemist igale protseduurile
approach to each treatment

• Lihtsalt ja kiirelt saate salvestada iga patsiendi* andmeid ja harjumusi, mis võivad ravi tõhusust vähendada.
• Teil on võimalik lihtsalt ja kiirelt näidata, kui palju saab nende hamba tooni paremaks muuta.
• Tehes pildi enne ja pärast protseduure, saate kohe näidata teostatud ravi tulemust.
• Raviprotseduuri lõpus soovitab rakendus, millal võtta plaani järelkontrolli visiit.
• Rakendus tuletab teie patsientidele automaatselt saadetava e-kirjaga meelde,
millal tulla tagasi oma naeratuse järelkontrolliks.
• Igal patsiendil on oma veebikeskkond, kus on andmed ja pildid protseduuride kohta.

Rakendus on tasuta ning teie hambaravikabinet saab lisaväärtust
tänu igale BlancOne®-i protseduurile. Tegelikult iga kord, kui teostate protseduuri ja skaneerite rakendusega igas BlancOne®-i
komplektis leiduva koodi, te:
• teenite krediiti, et saada oma kabinetile tasuta
reklaammaterjale;
• suurendate oma kabineti nähtavust avalikul saidil
blancone.eu;
• suurendate oma patsientide lojaalsust ja seeläbi
protseduuride arvu.

**Kõiki BlancOne PRO rakenduse kaudu kogutud
andmeid
**All data
collected through the BlancOne
according
töödeldakse vastavalt Euroopa isikuandmete
kaitse to the GDPR European Regulatio
of personal data.
üldmäärusele (GDPR) isikuandmete kaitse kohta.

Saage BlancOne®-i keskuseks
Tipptasemel hammaste valgendamine
Patsientide jaoks ei tähenda BlancOne® ainult uuenduslikke ja ohutuid raviprotseduure, vaid ka garantiid, et neid teostatakse
volitatud keskuses, nagu on sätestatud hammaste valgendamist käsitlevas Euroopa Liidu direktiivis.
,

BlancOne®-i keskused on hammaste valgendamise protseduuridele spetsialiseerunud hambaravikabinetid, mis on varustatud
kõige uuenduslikumate ravimeetodite ja töövahenditega, et tagada igale patsiendile rahuldust pakkuv kogemus.

Lisaks BlancOne® PRO rakendusele on BlancOne®-i keskustel mitmeid eeliseid:

• turundustööriistad, mis aitavad teil valgendamisprotseduure reklaamida;
• spetsiaalne veebikeskkond tööriistadega, mis aitavad teil oma keskust arendada;
• teie patsientidele pühendatud reklaamikampaaniad, lojaalsusprogrammid White for Life ja avatud uste päeva algatused;
• sotsiaalmeediakanalid ja veebisait, millega saate ühenduse luua, et võtta vastu palju uusi patsiente;
• BlancOne®-i volitatud keskuste kaart, mis võimaldab uutel patsientidel teid leida.

Volitatud BlancOne®-i keskusena on teil juurdepääs kõige sobivamatele suhtlusvahenditele, mis aitavad teil valgendamisprotseduure
reklaamida.
Tänu BlancOne PRO rakenduse kasutamisele kogutud krediitidele saate tasuta kõiki turundus- ja müügimaterjale.

Tasuta
tervituskomplekt

Reklaammaterjalid

BlancOne®-i
reklaamkaubad

Scopri la magia
di un sorriso più bianco
Lo sbiancamento dentale
immediato e perfetto

Promozione
personalizzabile

GRATIS

Trattamento sbiancante
BlancOne ® CLICK
Promozioni valide fino al XXXXXXXX

Il Centro BlancOne

®

:

l’eccellenza per lo sbiancamento dentale
BlancOne ® non è solo sinonimo di
trattamenti innovativi e sicuri
,
ma anche garanzia che questi siano
svolti in un centro qualificato, come
previsto dalla Direttiva Europea
sullo sbiancamento dentale.
I Centri BlancOne ® sono studi dentali specializzati nello sbiancamento dentale
e dotati dei più innovativi strumenti
per garantirti un’esperienza di grande soddisfazione.
Abbiamo messo a disposizione dei nostri Centri una App
per documentare fotograficamente il risultato del trattamento
e condividerlo con te.

Scopri l’emozione
di un sorriso più bianco

Inoltre, presso i Centri aderenti al programma
White for Life,
puoi seguire un percorso di bellezza e salute
del tuo sorriso
attraverso un check-up periodico gratuito,
abbinabile alle sedute di igiene dentale.
Tieni il bianco dei tuoi denti sempre sotto controllo
®
e valuta con il tuo esperto BlancOne
quando intervenire sul bianco del tuo sorriso.

WHITE
LIFE

Centro Autorizzato

www.blancone.eu
blancone

BlancOne

®

blancone_ids

è un marchio registrato di

Lo sbiancamento cosmetico
immediato e perfetto
blancone

IDS SpA - Italia

Uued patsiendid
otsivad teid ...

BlancOne®-i keskuseks saamine on lihtne ja tasuta.
Saate registreeruda kohe professionaalidele mõeldud veebikeskkonnas või alla laadida BlancOne® PRO rakenduse.

BlancOne®-i
kinkekaart

Valgendusprotseduurid
CLICK
CLICK

Tootevalik
CLICK
CLICK

Kiire hammaste
valgendamine
Intensiivne
hammaste valgendamine

CLICK
TOUCH
TOUCH
CLICK

Protseduuri
teostamine

Aktiivkomponent

Standardprotokoll

Tulemus

Soovitatav
sagedus

Hambaravikabinetis,
kiire

16%
karbamiidperoksiid
(HP 5,6%)

1 pealekandmine
10 minutiks*

kuni 4/5 tooni

4-6 korda aastas

Hambaravikabinetis

16%
karbamiidperoksiid
(HP 5,6%)

3 pealekandmist,
8 minutiks*

kuni 6/7 tooni

1-2 korda aastas

Hambaravikabinetis,
meditsiiniline

35%
vesinikperoksiid

3 pealekandmist,
8 minutiks*

kuni 10 tooni

Üks kord 1-2 aasta jooksul

Kodus, päevasel ajal

16%
karbamiidperoksiid
(HP 5,6%)

1 nädal,
kuni 4/5 tooni

1 nädal
2-4 korda aastas

TOUCH
CLICK
TOUCH
TOUCH
ULTRA
TOUCH
ULTRA
TOUCH
ULTRA
TOUCH
ULTRA
ULTRA
ULTRA
ULTRA
HOME
DAY
ULTRA
HOME
DAY
NIGHT
ULTRA
HOME
NIGHT

Kodus, öösel

HOME

10%
karbamiidperoksiid
(HP 3,5%)

2-3 tundi päevas,
1/2 nädalat

Terve öö, 1/2 nädalat

2 nädalat,
kuni 6/7 tooni

2 nädalat
1-2 korda aastas

DAY

HOME
Maintenance

KODUSEKS KASUTAMISEKS

HAMBARAVIKABINETIS

CLICK

NIGHT

Kuni 3 kuud

HOME
DAY
HOME
NIGHT

16%
karbamiidperoksiid
(HP 5,6%)

Stick: 2 nädalat**
Duetto: igapäevaseks
kasutamiseks

kuni 1/2 tooni

2/4 korda aastas

STICK
* Valgusega
aktiveerimine Arcus valgenduslambiga
HOME
STICK
NIGHT

STICK
DUETTO
DUETTO
STICK
DUETTO
HOME
STICK
www.blancone.eu/pro
HOME
helpdesk@blancone.eu
DUETTO
HOME blancone_ids
DUETTO

blancone globaalne

HOME

blancone

blancone team pro

HOME

(professionaalidele)

Ametlik maaletooja Eestis:
Medshop OÜ
www.medshop.ee
info@medshop.ee
+372 520 9083
BlancOne on IDS Spa registreeritud kaubamärk

IDS Spa
Via San Cristoforo, 28/10
17100 Savona - Italia
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865
email: info@idsdental.it
www.idsdental.it

