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ІНСТРУКЦІЯ
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Фотоактивний зубний відбілюючий гідрогель
 SCHALI® Dental White

Високоякісний відбілюючий ефект і профілактика 
стоматологічних захворювань  

Фотоактивний* зубний відбілюючий гідрогель SCHALI® Dental White (Високоякісний 
відбілюючий ефект і профілактика стоматологічних захворювань) є високоякісним 
профілактичним гігієнічним засобом для відбілювання зубів і догляду за порожниною рота.  
Відбілюючий фотоактивний гідрогель ШАЛІ® Дентал Вайт призначений для комбінованого 
(механічного і фотоактивного) чищення зубів, забезпечує високоефективне бережне 
відбілювання, знімає м’який і твердий зубний наліт, зміцнює зубну емаль і запобігає 
захворюванням ясен і порожнини рота. 

ФОРМА ВИПУСКУ: 
Фотоактивний гідрогель у дозуючому пристрої.

СКЛАД:
Містить екосприятливий біокомпонент  рослинного мінерального походження.
ПОВНИЙ склад: Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Acrylates/C10-30 

Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Titanium Dioxide, Acacia Senegal Gum, Sodium 
Saccharin, L- Menthol, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben

МЕХАНІЗМ ДІЇ:
Фотоактивні кристали комплексу QD SCHALI® у складі відбілюючого гідрогелю при контакті 

зі слизовою рота виробляють молекули активного (синглентного) кисню, що діють не тільки на 
поверхні слизової і зубів, але і проникають у глибину зубних і м’яких тканин, де нейтралізують 
глибокі пігментні утворення і стимулюють регенеративні процеси.  Під впливом активного 
кисню розрихлюються кальцифіковані зубні відкладення, що забезпечує їх оптимальне 
очищення з поверхні зубів, розм’якшується і видаляється зубний камінь і нейтралізується 
темний зубний наліт, особливо у курців. Гідрогель сприяє ущільненню слизової оболонки ясен 
і ліквідації зубоясенних кишень, які можуть утворюватися після стоматологічної процедури 
видалення зубного каменя.

Активні форми кисню також сприяють оксигенації і поліпшенню кровопостачання і 
метаболічних процесів у тканинах, відновлюють порушений енергообмін в зубних і м’яких 
тканинах, посилюють проліферацію пошкоджених клітин слизової оболонки ясен, 
прискорюють процес загоєння ран, сприяють синтезу колагену і утворенню грануляційної 
тканини.

Регулярне застосування гідрогелю має потужну протимікробну, протизапальну і 
відбілюючу дію. Продукт застосовується як гігієнічний засіб з метою профілактики і при 
комплексній терапії стоматологічних захворювань.

Всі продукти серії SCHALI® Dental Care на основі фотосенсибілізуючих кристалів серії QD 
SCHALI® можуть застосовуватися як окремо, так і в поєднанні один з одним, а також у поєднанні 
з лазерними зубними щітками, фотодинамічною терапією та іншими видами апаратної терапії.

Препарат має гіпоалергенну дію.

__________________
*Под воздействием света широкого диапазона излучения (от ультрафиолетового до инфракрасного) 

светочувствительные кристаллы серии QD SCHALI® инициируют интенсивное выделение активных форм 
кислорода. 
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ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ:
• Утворення зубного каменю 
• Карієс 
• Періодонтити
• Пародонтити
• Пародонтоз 
• Пульпіти (фіброзний, гіпертрофічний)
• Гінгівіт (катаральний, виразково-некротичний, гіпертрофічний, атрофічний)
• Стоматити (катаральні, виразкові та афтозні)
• Глосити (гострий і хронічний)
• Фарингіти (гострий і хронічний)
• Тонзиліти (гострий і хронічний)

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:
Препарат готовий до застосування.
Нанести невелику кількість гідрогелю на чисту щетину зубної щітки і чистити зуби, як 

зазвичай. Рекомендується чистити зуби фотоактивним гідрогелем SCHALI® Dental White не 
менше двох разів на день протягом двох тижнів. Рекомендований курс для відбілювання емалі 
зубів у профілактичних цілях, використовувати не рідше одного разу на три дні. 

Для досягнення найкращого результату рекомендується проводити відбілювання за 
допомогою терапевтичного лазерного пристрою серії ТЛУ SCHALI®-Pro. При одночасному 
використанні терапевтичного лазерного пристрою серії ТЛУ SCHALI®-Pro і фотоактивного 
гідрогелю SCHALI® Dental White виявляється потужний синергетичний ефект. 

У проміжку між чищенням зубів рекомендується використання лосьйону SCHALI® Dental 
Spray.

ПОБІЧНІ ДІЇ:
Побічних дій не виявлено.
Не розвивається залежність і не виникає синдром скасування.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ:
Гідрогель необхідно зберігати в непошкодженій упаковці за температури не вище +15 ºС.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:
Термін придатності – 3 (три) роки.
Не рекомендується використовувати продукт після закінчення терміну придатності, 

зазначеного на упаковці.

Комплексні засоби серії SCHALI® Care виробляються за ліцензією № 286-S.
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