
Instruções de uso:
Procedimentos preliminares:
1. Limpe e pula os dentes.
aproximadamente duas semanas antes da consulta de clareamento.
2. Determine e registre o tom de base de referência. Utilize fotografias 
quando indicado para a documentação da base de referência.
3. Deixe o Opalescence Boost atingir a temperatura ambiente antes 
da mistura.
4. AVISO: O paciente, o dentista e o assistente devem usar ócu-
los de proteção, o dentista e assistente devem utilizar também 
luvas e jaleco durante a mistura e a aplicação deste produto. 

Isolamento – OpalDam (isolamento recomendado):
1. Coloque Ultradent Isoblock. (Fig. 1)
2. Retire a tampa do OpalDam e acople 
firmemente uma ponta aplicadora.
3. Verifique o fluxo antes da aplicação 
intraoral.
4. Coloque os afastadores
de lábio/bochechas.
5. Enxágue e seque bem os dentes, 
especialmente o terço gengival.
6. Esprema uma gota contínua de 
OpalDam ao longo da margem gen-
gival, sobrepondo aproximadamente 
0,5 mm sobre o esmalte. Comece e 
termine a gota no dente de trás do 
dente mais distal a ser clareado.
7. Continue a construir a barreira apical-
mente até ter uma altura de 4 a 6 mm e 
uma espessura de 1,5 a 2,0mm. (Fig. 2)
8. Esprema a resina sobre o tecido 
lingual através de qualquer diastema aberto selando completamente e 
cobrindo a papila exposta. 
9. Utilizando o espelho dentário, encontre o eixo longo dos dentes e 
reaplique a resina em todas as aberturas mínimas.

Opalescence Boost PF
Sistema de Clareamento Dentário

Agentes Clareadores Dentais (2101392)

Descrição: Opalescence Boost é um gel clareador potente, à 
base de peróxido de hidrogênio. O processo de mistura exclusivo, de serin-
ga para seringa, garante o produto novo em cada aplicação. Uma das se-
ringas contém um componente quimicamente ativado de fluoreto de sódio 
e nitrato de potássio, que tem demonstrado reduzir a susceptibilidade do 
aparecimento de cáries, diminuir a sensibilidade e aumentar a microdureza 
do esmalte. A outra seringa contém peróxido de hidrogênio concentrado. 
Após ativação o gel deve apresentar coloração vermelha homogênea. 
Depois de misturado, o Opalescence Boost está pronto para o uso.
OpalDam é uma resina única refletora de luz, de adesão passiva 
(selamento), fotopolimerizável. A sua base de metacrilatos foi concebida 
com força suficiente para manter uma barreira, porém, de fácil 
remoção de diastemas e concavidades.

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto: 
Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso e, 
dependendo da apresentação do produto, pontas aplicadoras.

Indicação de uso: O clareador Opalescence Boost é de uso exclusivo no 
consultório pelo dentista ou profissional habilitado. Deve ser utilizado para 
clareamento de um ou mais dentes, partes de um dente e/ou para técnicas 
de clareamento acelerado em consultório. O Opalescence Boost é igualmente 
utilizado em dentes desvitalizados, incluindo clareamento intracoronário no 
consultório. É um método alternativo, conservador; para o tratamento de 
descolorações e manchas escuras no interior do dente (em comparação com 
coroas, facetas, etc), causadas por doenças, lesões ou tratamentos médicos, 
tal como fatores congênitos, sistêmicos, metabólitos, farmacológicos, trau-
máticos ou iatrogênicos, tais como fluorose dentária, icterícia, manchas por 
tetraciclina e minociclina no adulto, porfiria, traumatismo e eritroblastose fetal.
OpalDam é utilizado para proteger o tecido mole adjacente ao dente durante o 
clareamento no consultório, microabrasão, etc.

10. Fotopolimerize durante 20 
segundos por arco utilizando um 
movimento de varrimento. Verifique 
cuidadosamente a polimerização da 
resina com um instrumento. (Fig.3)

Isolamento – Dique de borracha
1. Aplique o dique de borracha colo-
cando grampos unidos bilateralmente 
num dente distalmente ao dente a ser clareado.
2. Antes de aplicar o dique de borracha à estrutura, aplique uma gota 
de selante de dique de borracha ou barreira de resina fotopolimerizada 
na margem gengival sob o dique.
3. Aplique o dique na estrutura e inverta o dique de borracha no bordo 
gengival. Verifique o selamento óptimo.

Misturar o Opalescence Boost: 
1. Certifique-se de que as seringas 
vermelha e transparente estão unidas 
firmemente antes de continuar.
2. Pressione com força a haste 
pequena e transparente (A) para dentro 
do êmbolo transparente (B). Veja o 
passo completo na figura 1A. Depois 
pressione o êmbolo transparente (A/B) 
completamente na direção da seringa 
vermelha (C). (Fig. 4)
3. Pressione o êmbolo vermelho (C), 
levando todo o conteúdo para a seringa 
transparente (B). (Fig. 5)
4. Para ativar, pressione rapidamente as 
seringas para trás e para a frente com 
os polegares, pelo menos 50 vezes (25 
vezes em cada direção/ lado). Carregue 
o químico misturado inteiro para dentro 
da seringa vermelha. (Fig.6)

4. Remova e elimine a seringa 
transparente. (Fig.7)
5. Adapte a ponta aplicadora na 
seringa vermelha. Verifique o fluxo de 
material numa gaze de algodão ou 
bloco para mistura, afim de garantir a 
sua uniformidade antes da aplicação 
intra oral. NÃO CONTINUE se houver resistência. Fixe uma nova ponta e 
teste de novo antes de aplicar.
NOTA: O Opalescence Boost misturado (ativado) apresentará cor 
vermelha homogênea e pode ser utilizado até dez (10) dias após 
ativação, se tampado e refrigerado.

Aplicar o Opalescence Boost:
1. Verifique o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intraoral 
sobre uma gaze ou disco de mistura. Em caso de resistência, substitua 
a ponta e verifique novamente. 
NOTA: Se a resistência continuar, NÃO utilize essa seringa e conta-
te o Serviço de Apoio ao Cliente Ultradent para substituição.
2. Aplique uma camada de gel com 0,5 a 1,0 mm de espessura na 
superfície labial do dente e ligeiramente sobre as superfícies incisal/
oclusal.
3. Deixe o gel permanecer nos dentes durante 20 minutos, verifique 
periodicamente e reaplique nas áreas que diminuíram de espessura ou 
que necessitam de reenchimento.
4. Aspire o gel dos dentes utilizando o 
adaptador de sucção Luer Vacuum e 
uma ponta de aspiração cirúrgica. Não 
utilize água durante a aspiração do gel 
para evitar salpicos de gel. Proceda 
com precaução para não deslocar a 
barreira de isolamento ou o selante do 
dique de borracha. (Fig.8)
5. Avalie a mudança da tonalidade 
após cada aplicação e monitore o paciente quanto ao aparecimento de 
sensibilidade e irritação. Se ocorrer sensibilidade do dente ou irritação 

dos tecidos moles continuada, descontinue a utilização.
6. Repita os passos 2-5 duas vezes ou até atingir os resultados 
pretendidos. Não exceda 3 aplicações por consulta.
7. Se for pretendido um clareamento adicional e não for observada 
nenhuma sensibilidade dentária significativa, agende o paciente para 
repetir o tratamento dentro de 3 a 5 dias.

Limpeza:
1. Aspire o gel dos dentes utilizando 
a Luer Vacuum e uma ponta cirúrgica 
e depois enxágue abundantemente 
os dentes com spray de ar/água e a 
aspiração de elevado volume. (Fig.9)
2. Utilizando um instrumento dentário 
deslize cuidadosamente a ponta para 
baixo do OpalDam e levante. Verifique e 
retire quaisquer resíduos interproximais.
3. Se utilizar um dique de borracha, siga o Passo 1 de Limpeza, retire 
os grampos, o dique e a estrutura.
4. Retire o selante do dique de borracha com uma espátula, escova 
suave, fio dental, aspiração e spray de ar/água estável.
NOTAS:
- É possível clarear um único dente, vários dentes ou uma parte de 
um dente utilizando estas mesmas instruções e aplicando o clareador 
apenas nas áreas específicas a tratar.
- No caso de sensibilidade pós-operatória, utilize produtos à base de 
nitrato de potássio, tal como UltraEZ, imediatamente após o tratamento 
durante 20 minutos a 1 hora por dia até a sensibilidade desaparecer.
- Para um clareamento estético adicional, aguarde 24 - 48 horas após 
o tratamento com Boost antes de iniciar um sistema de clareamento de 
uso doméstico, tal como o gel de clareador dentário Opalescence GO.
- Não é recomendável proceder ao ataque ácido do esmalte antes 
de procedimentos de clareamento pois o mesmo não potencializa o 
processo de clareamento.

Fig. 1 - Colocar o IsoBlock
da Ultradent.

Fig. 2 - Aplicar a resina OpalDam 
para criar uma faixa com a 

4 a 6 mm por 1,5 a 2 mm de 
espessura sobre a gengiva. 

Sobrepor aproximadamente 0,5 
mm sobre o esmalte.

Fig. 3 - Polimerizar a resina com 
uma luz de qualidade durante 

20 segundos.
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Fig. 8 - Retirar o 
Opalescence Boost utilizando 
aspiração com uma ponta de 

aspiração cirúrgica.

Fig. 9 - Enxaguar abundantemente 
direcionando água em direção à 
aspiração de volume elevado.

1/2



CORROSIVO OXIDANTERISCO À SAÚDE

VENDA SOB 
PRESCRIÇÃO

MANTER FORA DO 
ALCANCE DAS CRIANÇAS

PROIBIDO REPROCESSAR

VALIDADE NÚMERO DO CATÁLOGONÚMERO DO LOTE

VER INSTRUÇÕES PARA USO

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO 
RECOMENDADA.

USAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO

Precauções e advertências:
1. Dentistas e pacientes devem usar óculos com proteção lateral 
durante a mistura e aplicação de Opalescence Boost.
2. Ler atentamente e compreender as fichas de segurança e todas as 
instruções antes da utilização.
3. Deixar as seringas atingirem a temperatura ambiente antes da mistura.
4. Verificar o fluxo de todas as seringas antes da aplicação intraoral. 
Em caso de resistência, substituir a ponta e verificar novamente. Se a 
resistência continuar, NÃO utilizar essa seringa e contatar o Serviço de 
Apoio ao Cliente Ultradent para substituição.
5. Manter fora do alcance das crianças.
6. Usar luvas de proteção, jaleco e óculos de proteção durante o 
manuseio deste produto.
7. Antes da utilização deste produto deverá ser confirmada a saúde 
gengival e oral.
8. Antes de descartar as seringas, aspirar água para dentro da seringa 
para diluir e remover todos os resíduos de gel clareador. Descartar 
o líquido para dentro de um dreno ou vaso sanitário seguido de 2-3 
litros de água. NÃO descartar as seringas em recipientes de lixo 
contendo materiais inflamáveis (produtos de papel, borracha, etc.), 
dado poder resultar em combustão instantânea. Enxaguar as gazes 
utilizadas com água.
9. Não utilizar em pacientes com sensibilidade conhecida a 
peróxidos, glicóis, acrilatos ou outras resinas. Em caso de reação alérgica, 
dermatite ou se surgir erupção cutânea, consultar um médico.
10. Terminar todos os tratamentos restauradores antes do tratamento.
11. Se ocorrem bolhas ao longo da margem do OpalDam, enxaguar 
o gel e verificar a presença de escapes. Secar ligeiramente a área 
e reaplicar o OpalDam. Se o problema persistir, remover a barreira 
e reaplicar.
12. Cobrir todas as áreas sensíveis da dentina exposta.
13. As áreas de hipocalcificação, apesar de não serem visíveis 
clinicamente, poderão existir e irão clarear mais rapidamente que o 
esmalte circundante. À medida que o paciente continua a clarear, as 
áreas começarão a harmonizar-se.

14. O material não se destina a ser injetado.
15. Refrigerar o produto quando não se encontra em utilização.
16. Manter o produto fora do calor e/ou da luz solar diretos.
17. O gel misturado (ativado) pode ser armazenado e utilizado dentro 
de 10 dias após ativação, se tampado e refrigerado. Entre utilizações 
unir novamente as seringas e desinfetar limpando a seringa com um 
desinfetante de nível intermediário.
18. Eliminar as pontas e a seringa de forma adequada.

Condições de armazenamento, transporte e/ou manipulação:
Temperatura de armanzenamento recomendada: 2-27ºC.
Manter o produto fora do calor e/ou da luz solar direta.

Condições para descarte: Após a sua utilização, o produto 
deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais 
odontológicos.

Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia de Produtos 
de Saúde: Opalescence Boost quando utilizado para o fim a que foi 
projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de 
uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter a fichas de segurança do produto e informações 
adicionais sobre a utilização de Opalescence Boost e OpalDam, visite 
www.ultradent.com.br .

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL. 

PONTAS APLICADORAS DE USO ÚNICO.

A ULTRADENT RECOMENDA A ESTERILIZAÇÃO DAS PONTAS ANTES 
DO USO, PORÉM O REPROCESSAMENTO APÓS O USO É PROIBIDO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO.
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CRQ/ SP nº: 04261572

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.

505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos 
Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Dentes com tratamento endodôntico:
1. Verifique a radiografia quanto à altura da crista alveolar.
2. Retire completamente todo o cimento da câmara pulpar.
3. Coloque um cimento de ionômero de vidro ou ionômero de vidro re-
sino-modificado com 1 a 2 mm no assoalho pulpar ou coronariamente 
à altura da crista alveolar. O cimento deve ser suficientemente espesso 
para selar completamente os orifícios e o material de obturação.
4. Siga as instruções “Isolamento” ao lado isolando os lados labial e 
lingual do dente.
5. Siga as instruções “Misturar” ao lado.
6. Verifique o fluxo antes da aplicação intraoral.
7. Esprema para a abertura de acesso e a superfície labial.
8. Deixe o gel permanecer 10 minutos no dente.
9. Aspire o gel da abertura de acesso e do dente utilizando a adaptador 
Luer Vacuum e uma ponta de aspiração cirúrgica. Não utilize água 
durante a aspiração do gel para evitar salpicos de gel. Proceda com 
precaução para não deslocar a barreira de isolamento ou o selante do 
dique de borracha.
10. Quando já não houver gel visível, enxagúe ligeiramente e seque 
com ar. Proceda com precaução para não deslocar a barreira de 
isolamento ou o selante do dique de borracha.
11. Avalie a alteração de tonalidade e repita os passos 7 a 10.
12. Se não obter os resultados pretendidos após 3 aplicações, 
descontinue o tratamento.
13. Siga as instruções “Limpeza” para remover as barreiras gengivais.
14. Sele o acesso com um material restaurador temporário não 
contendo eugenol.
15. Aguarde 2 semanas antes da adesão final ou da colocação da 
restauração estética.
NOTAS:
- Se pretender um branqueamento adicional, recomenda-se o clarea-
mento ambulatório Opalescence Endo.
- A regressão do branqueamento deve ser esperada. Compense 
clareando o dente ligeiramente em excesso.


