
ESTÁ NA 
HORA DE 
BRILHAR

FALE COM OS SEUS PACIENTES SOBRE O SISTEMA  
DE BRANQUEAMENTO ADEQUADO PARA ELES

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO
DENTÁRIO AVANÇADO

ENCONTRE UMA TONALIDADE

MAIS BRANCA E BRILHANTE.



POLA ADVANCED  
TOOTH WHITENING

DESCUBRA UMA
TONALIDADE  

MAIS BRANCA 
E BRILHANTE

OFEREÇA AOS PACIENTES
UM GUIA PASSO-A-PASSO PARA  
O BRANQUEAMENTO EM CASA:

WWW.POLAWHITE.COM.AU 



 
 

polaoffice+ 
Dentes visivelmente mais brancos  
em apenas 45 minutos.

soothe
Gel com libertação de nitrato de 
potássio e fluoreto para aliviar a 
sensibilidade dentária. 

Encaixa-se nos planos diários 
do seu paciente. 

poladay

polanight
Solução de branqueamento 
adequada para pacientes com 
dentes sensíveis. 

pola luminate
Ferramenta de retoque ideal para 
manter um sorriso mais brilhante  
e mais branco.



 
 

poladay &
polanight
OFEREÇA AOS SEUS PACIENTES A 

POSSIBILIDADE DE LEVAREM UM SISTEMA 

AVANÇADO DE BRANQUEAMENTO 

DENTÁRIO POLA PARA CASA

Libertação de fluoreto 

poladay e polanight contêm fluoreto, que 
ajuda a fortalecer os dentes para protegê-los 
contra a sensibilidade.

Seguro e cómodo

A fórmula exclusiva com elevado teor de 
água de poladay e polanight tem um pH 
neutro para proteger as gengivas e os dentes 
durante o tratamento.

Branqueamento eficaz 

O efeito de branqueamento desejado 
pode ser atingido em apenas 15 minutos 
ou pode ser convenientemente aplicado 
durante a noite enquanto dorme. Existem 
várias intensidades diferentes de poladay e 
polanight que os pacientes podem utilizar em 
casa - utilize o seletor pola para escolher o 
produto mais adequado para o seu paciente 
(aceda a www.polawhite.com.au).

Tecnologia de dessensibilização Pola (PDT)

poladay e polanight contêm a tecnologia PDT 
para ajudar a prevenir sensibilidade após o 
tratamento.

Qual a diferença entre poladay e polanight?

poladay consiste numa gama de géis 
caseiros à base de peróxido de hidrogénio, 
especificamente concebidos para atingir 
resultados de branqueamento em pacientes 
com tempo limitado.

polanight consiste numa gama de géis  
caseiros à base de peróxido de carbamida  
que proporcionam resultados de 
branqueamento ideais para pacientes que têm 
dentes mais sensíveis.

Ambas as gamas estão disponíveis em várias 
intensidades diferentes, com concentrações 
mais baixas destinadas a dentes mais sensíveis.

Intensidades do polanight

10% de peróxido de carbamida

16% de peróxido de carbamida

Intensidades do poladay

3% de peróxido de hidrogénio

6% de peróxido de hidrogénio



 
 

GUIA PASSO-A-PASSO PARA 

A APLICAÇÃO FEITA EM CASA

poladay e polanight   
10 x 1.3g Kits de seringas

7700353 (3% HP)

7700359 (6% HP)

7700371 (10% CP)

7700377 (16% CP)

poladay e polanight 
4 x 1.3g Mini Kits

7700351 (3% HP)

7700357 (6% HP)

7700369 (10% CP)

7700375 (16% CP)

pola luminate

7700092

1 X 5.5mL tubo de Pola

soothe

8150002

4 X 1.2mL seringas Soothe 

8150033

50 X 1.2mL seringas Soothe

poladay e polanight   
50 x 3g Kit de unidoses

7700079 (6% HP)

7700085 (16% CP)

Spacer Resin
2 seringas

7700012

2 seringas de 1g

Placas para moldeiras
20 unidades

7750005

20 unidades

Caixas para moldeiras: 
5 pack

7750008

5 caixas
Bolsas cosméticas 
para o Pola

7700999

10 unidades da bolsa

Nota: cada embalagem inclui acessórios.

CP: peróxido de carbamida

HP: peróxido de hidrogénio
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1. Coloque uma pequena gota de gel em 
cada compartimento da moldeira para os 
dentes que estão a ser tratados.

2. Fixe a moldeira, com o gel, em torno  
dos dentes.

3. Limpe o excesso de gel na boca com um 
tecido ou com uma escova suave seca.

4. Após o tratamento, retire a moldeira. 
Lave a moldeira e a boca com água 
morna.

5. Lave os dentes.

poladay e polanight   
50 x 1.3g Kit de unidoses

7700355 (3% HP)

7700361 (6% HP)

7700373 (10% HP)

7700379 (16% HP)

polanight Pacote 
económico

7700089 (16% CP)

36 seringas de 3g de polanight

6 bolsas cosméticas Pola

36 pontas de seringa, 6 guia de cores

6 folhetos de instruções



 
 
   

 
 

 
 

polaoffice+ 
DENTES VISIVELMENTE MAIS BRANCOS EM APENAS 45 MINUTOS.

polaoffice+ tem uma fórmula exclusiva que liberta 

ingredientes ativos para iniciar o branqueamento.

Ao desestruturar-se e libertar os iões de peróxido, rápido 

e eficazmente, o processo de branqueamento da fórmula  

pola é acionado e não requer luz UV para  

acelerar o tratamento.

polaoffice+ branqueia os dentes em segurança em  

45 minutos com um pH neutro para proteger os dentes  

e as gengivas dos seus pacientes. 

Indicações: 

Branqueamento de dentes vitais e não vitais escurecidos.

DESSENSIBILIZADOR INTEGRADO 

TEMPO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA NO 
CONSULTÓRIO 

polaoffice+ 6% de peróxido de hidrogénio

poladay – 3% 3% de peróxido de hidrogénio

poladay – 6% 6% de peróxido de hidrogénio

polanight – 10%
10% de peróxido de carbamida  
(equivalente a 3,3% de peróxido de hidrogénio)

polanight – 16%
16% de peróxido de carbamida  
(equivalente a 5,3% de peróxido de hidrogénio)

POLAOFFICE+ FOI  

CONCEBIDO A PENSAR  

NO CONFORTO DO PACIENTE

 
 

polaoffice+ foi concebido para proteger terminações 
nervosas e nervos dentários sensíveis com a tecnologia de 
dessensibilização Pola (Pola Desensitising Technology, PDT).

polaoffice+ tem um pH neutro e conta com a PDT para 
garantir que o branqueamento só atua nos dentes, 
minimizando irritações, queimaduras, dor ou danos nas 
gengivas a longo prazo.

Uma fórmula com 6% de peróxido de hidrogenio para 
branquear os dentes em pouco tempo de espera.

Só é preciso aplicar uma camada fina nos dentes que  
é facilmente removida com a lavagem.

polaoffice+ 6% 
Kit para três pacientes
3 seringas de polaoffice+ 6% de 2,8 ml

Acessórios

7700467

polaoffice+ 6% 
Kit para um paciente
1 seringa de polaoffice+ 6% de 2,8 ml

Acessórios

7700466

Barreira gengival
2 seringas de 1g de barreira gengival

Acessórios

7750006



SACOLA SDI 

Pedido M100141

MAIS MATERIAL DE MARKETING 

Está disponíbel para download 
mais material de marketing.  
Visite www.sdi.com.au

 
 

1. Determine e registe a tonalidade pré-operatória utilizando o guia de tonalidades 
Pola incluído na embalagem.

2. Limpe os dentes APENAS com uma pasta profilática.

3. Coloque os retratores de bochechas e depois cubra a superfície dos lábios 
exposta com vaselina.

4. Seque os dentes e aplique uma barreira gengival em ambos os arcos, 
sobrepondo ligeiramente o esmalte e os espaços interproximais.

5. Fotopolimerize num movimento pendular entre 10 a 20 segundros.

6. Coloque a ponta na seringa do polaoffice+ longe do paciente.  
Extraia uma pequena quantidade de gel num bloco de mistura  
até obter um gel uniforme.

7. Utilizando a ponta como orientação, aplique diretamente uma camada fina de  
gel em todos os dentes que estão a ser tratados. Uma camada fina ajudará a 
evitar que o gel escorra. NOTA: é melhor não elevar a ponta ao passar de um 
dente para o outro. Aplique um movimento contínuo.

8. Deixe o gel atuar durante 15 minutos.

9. Retire-o por aspiração. Nota: é normal que fique uma camada de gel residual na 
superfície dos dentes.

10. Repita os passos 7 a 9 três ou quatro vezes. Após a última aplicação, aspire e 
retire o gel através de lavagem.

11. Registe a tonalidade final.

GUIA PASSO-A-PASSO PARA 

APLICAÇÃO NO CONSULTÓRIO 

Nota: a fórmula polaoffice+ só pode ser administrada por dentistas. Não é adequada para  

aplicação caseira por parte dos pacientes. Aceda a www.polawhite.com para mais informações.
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 MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO MATERIAL DE MARKETING PARA PROMOVER 

OS BRANQUEMENTOS NA SUA CLÍNICA

POSTER POLADAY 

Pedido M100274

POSTER POLANIGHT 

Pedido  M100275
POSTER POLADAY E POLANIGHT 

Pedido  M100280

STAND ANTES E DEPOIS DO POLA

Pedido M100326

STAND PARA FOLHETO POLA

Pedido M100290

pola
AVAILABLE HERE

www.polawhite.com

M100289 B

IT’S YOUR TIME 
TO SHINE

The pola collection:
poladay poladay CP polanight polaoffic+ polaoffice polaluminate soothe

SPEC:
Item: M100289
Desc: WINDOW STICKER POLA ‘17 ENG
Ver: B
Size: 200mm Diameter Circle
Colours: PMS426, PMS313, PMS7698, Cool grey 10 
Material: Gloss Clear & Gloss White Poly Propylene
Qty: 1000
Refer: old artwork M101006

ADESIVO PARA JANELA 

Pedido M100289

FOLHETO POLA PARA PACIENTE 
Pedido M100321
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• Todos os produtos de branqueamento 

avançado pola foram concebidos com  

o conforto dos pacientes em mente 

• Soluções de branqueamento adequadas 

para aplicação em casa com poladay  

polanight e pola luminate. 

ENCONTRE UMA TONALIDADE
BRANCA MAIS BRILHANTE.

FALE COM OS SEUS PACIENTES SOBRE  
UM PROGRAMA DE BRANQUEAMENTO  
ADEQUADO PARA ELES

M100329 A

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO
DENTÁRIO AVANÇADO

Portuguese - Portugal - Ver A
06-12-2017


