
 INDICAÇÃO DO PRODUTO

Tipo de produto Dispositivo de estética dentária

Indicação Clareamento dental em casa

 PROPRIEDADES DO PRODUTO

Origem EUA

Temperatura de armazenamento Temperatura ambiente

Especificações do produto  ѹ Kit de clareamento dental Take-Home
 ѹ Contém a tecnologia patenteada de aquecimento por calor e luz G.L.O. (Guided Light Optics) em um bocal  

de tamanho universal, com frascos de gel de clareamento de 6% de peróxido de hidrogênio
 ѹ Tratamento para um paciente 4 x 8 min = 32 min com 1 frasco
 ѹ O bocal de clareamento é composto por uma placa de circuito flexível, contendo elementos emissores de luz  

e calor, incorporados dentro de um recobrimento de resina de silicone
 ѹ O bocal é aquecido até 52°C para ativar o gel de clareamento e acelerar a formação de íons de oxigênio para 

clareamento
 ѹ O conjunto de bateria GLO Control alimenta o bocal de clareamento através de bateria de polímero de íon de lítio
 ѹ GLO Control contém um interruptor de desligamento/timer automático de 8 minutos; os usuários administram 

até quatro aplicações de 8 minutos de uma só vez 
 ѹ Inclui o mesmo dispositivo de controle GLO profissional para clareamento dental, que é usado na clínica para 

tratamentos de clareamento em consultório e está disponível para pacientes exclusivamente através de 
profissionais de odontologia

Peças componentes Cada kit inclui: 
 ѹ Dispositivo GLO Control profissional e bocal 

 ѹ 10 frascos de gel de clareamento GLO a 6%, com concentração profissional

 ѹ Estojo do bocal

 ѹ Cabo USB e adaptador de energia

 ѹ Estojo para transporte 

 ѹ Manual do usuário

Esterilização/desinfecção  ѹ Enxágue com água o bocal do kit para uso em casa para limpar, não autoclave

 ѹ Limpe o GLO Control com um pano

Vida útil 2 anos

Situação regulamentar Cosmético
CE

Entrada no mercado 2014

Folha técnica
Kit de clareamento GLO Take-Home
GLO Science, Inc.
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PRODUÇÃO

Embalagem Caixas de papelão

LINHA DE PRODUTOS DISPONÍVEIS

Descrição/Embalagem Art.

6 caixas kits de clareamento GLO Take-Home 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio)
Peso (kg): 3,06
Dimensões (cm): 41,3 (C) x 25,4 (L) x 25,46 (A)

311106EU

1 caixa kit de clareamento GLO Take-Home 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio)
Peso (kg): 0,51
Dimensões (cm): 20,32 (C) x 20,32 (L) x 7,62 (A)

458113EU

6 caixas refil dos frascos GLO (x10), 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio) + Lip Care
Peso (kg): 2,7
Dimensões (cm): 23,1 (C) x 20,3 (L) x 17,8 (A)

2581052106EU

1 caixa refil dos frascos GLO (x10), 6% HP (HP-Peróxido de hidrogênio) + Lip Care
Peso (kg): 0,45
Dimensões (cm): 15,24 (C) x 17,78 (L) x 1,91 (A)

258105210EU

HOTLINE

Reino Unido
 ѹ (+44) 01 293 651230

ALEMANHA
 ѹ (+49) 761 450 13 50

ITÁLIA
(+39) 800 810 500
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