
– szybki sposób na piękny uśmiech

Obec nie co raz wię cej pa cjen tów in te re su je się moż li -

wo ścią wy bie le nia zę bów. W ni niej szym ar ty ku le

przed sta wio ne zo sta ną naj waż niej sze in for ma cje na te -

mat me tod wy bie la nia zę bów i efek tów ta kich za bie -

gów. 

Na wstę pie war to wska zać, że za bieg ten mo gą

prze pro wa dzić pa cjen ci o róż nych od cie niach zę bów

– przy czym cho dzi to za rów no o oso by, u któ rych nie -

za do wa la ją cy od cień zę bów wy stę pu je w spo sób na -

tu ral ny, jak i o ta kich, u któ rych do szło do prze bar wień,

czy li przy bra nia ciem nej bar wy przez zę by. Ten dru gi

przy pa dek ma miej sce w szcze gól no ści u osób spo ży -

wa ją cych du że ilo ści prze bar wia ją cych po kar mów

i na po jów (wśród nich m.in. ka wę), ale i nie kie dy mo -

że do ty czyć pa cjen tów przyj mu ją cych nie któ re ro dza -

je an ty bio ty ków. Ko lej nym waż nym czyn ni kiem jest

wiek pa cjen tów – na sze uzę bie nie fi zjo lo gicz nie ciem -

nie je z bie giem lat. 

W osta t nich la tach w sto ma to lo gii este tycz nej wy -

pra co wa no sku tecz ne me to dy poz wa la ją ce po móc

oso bom nie za do wo lo nym z ko lo ru swo ich zę bów – i to

w trak cie za led wie jed nej wi zy ty w ga bi ne cie. 

Trze ba przy tym za zna czyć, że ist nie je obie go wa

opi nia o moż li wo ści trwa łe go uszko dze nia szkli wa zę -

bów pod czas za bie gu. Ry zy ko ta kie tym cza sem nie

wy stę pu je, gdyż każ dy ży wy ząb wy ka zu je du żą zdol -

ność do re ge ne ra cji, dzię ki cze mu w krót kim cza sie od

za koń cze nia wy bie la nia struk tu ra szkli wa ule ga od two -

rze niu. Tym sa mym, je śli po rów nać wy bie la nie do in -

nych me tod le cze nia umoż li wia ją cych zmia nę ko lo ru

zę bów, to jest do za kła da nia ko ron lub li có wek po rce -

la no wych, to oka że się, że wy bie la nie jest me to dą naj -

szyb szą i naj prost szą, a przy tym poz wa la na

osią gnię cie bar dzo do brych efek tów bez in ge ro wa nia

w kształt zę ba – uni ka się tu bo wiem nie od wra cal ne go

szli fo wa nia zę bów nie zbęd ne go przy ko ro nach czy li -

ców kach.

Obec nie w no wo czes nych ga bi ne tach sto ma to lo -

gicz nych (ta kich jak Q-Cli nic we Wroc ła wiu) sto su je

się dwie me to dy wy bie la nia zę bów:

1) wy bie la nie w ga bi ne cie – pod czas jed nej wi zy ty.

Na zę by pa cjen tów na kła da ny jest żel wy bie la ją cy,

któ ry jest wspo ma ga ny spe cja li stycz ną lam pą plaz -

mo wa. Za bieg trwa oko ło 45 mi nut. Po za bie gu wy -

stę pu je nie znacz na nad wraż li wość zę bów, któ ra

mi ja po kil ku dniach.

2) wy bie la nie na kład ko we – prze pro wa dza ne w do -

mu. Po po bra niu w ga bi ne cie sto ma to lo gicz nym

wy ci sków (tj. pla stycz nych form od po wia da ją cych

uzę bie niu pa cjen ta), pa cjent otrzy mu ję od sto ma -

to lo ga in dy wi du al nie do sto so wa ne do kształ tu zę -

bów na kład ki wy bie la ją ce. Za le tą tej me to dy jest

to, że dzię ki wier ne mu od two rze niu kształ tu za -

pew nio na jest ochro na dzią seł pod czas wy bie la -

nia. O tym ile trwa wy bie la nie de cy du je sam

pa cjent. Za zwy czaj trwa to kil ka dni. War to pod -

kre ślić, że na kład ki wy bie la ją ce są wie lo krot ne go

użyt ku. 

Po nad to, w trak cie wi zy ty pa cjen ci za da ją naj czę ściej

kil ka pod sta wo wych py tań. Py ta ją za tem:

Ja ki ko lor bę da mia ły zę by?

Efekt wy bie la nia w ga bi ne cie za le ży od wyj ścio we go

ko lo ru zę bów oraz przy czy ny prze bar wie nia. Za zwy -

czaj uzy sku je się wy bie le nie o kil ka od cie ni. Po rów ny -

wal ne efek ty za pew nia wy bie la nie na kład ko we

– we dług na szych ob ser wa cji efekt wy bie la nia przy tej

me to dzie utrzy mu je się dłu żej. 

Jak dłu go utrzy ma się efekt wy bie la nia?

Trwałość wybielania zależy od składników diety, takich

jak kawa czy herbata, ale i od tego, czy pacjent pali

papierosy. Trzeba pamiętać o tym, że im więcej

spożywamy produktów mogących przebarwić zęby,

tym krócej utrzyma się efekt wybielania. Dla

podtrzymania jasnego koloru zębów można

wspomagać się poprzez przyjmowanie odpowiednich

preparatów zalecanych przez lekarza dentystę

w trakcie konsultacji. Zazwyczaj efekt utrzymuje się

nawet do kilku lat.

Aby zapewnić należyty efekt, bezpośrednio po

wybielaniu ważne jest, aby przez około 2-3 dni

utrzymać tzw. białą dietę. Z naszego menu należy

wyeliminować składniki mogące przebarwiać zęby, np.

czerwone wino, czarną kawę, mocną herbatę, buraki

itp. Pacjenci nie powinni także palić papierosów

Czy moż na wy bie lać zę by mar twe?

Tak, ist nie je me to da wy bie la nia zę bów mar twych (po

le cze niu ka na ło wym). Sza re prze bar wie nia wy bie la się

me to dą we wnątrz ną, tzn. le karz na kła da żel wy bie la ją -

cy do środ ka zę ba. W tym przy pad ku po żą da ny efekt

wi docz ny jest po dwóch, trzech krót kich wi zy tach

w ga bi ne cie le kar skim.

Czy skut kiem wy bie la nia zę bów jest ich nad wraż li -

wość?

Bez poś red nio po za bie gu przez kil ka dni zwię ksza się

wraż li wość zę bów na zim ne na po je. Jest to nor mal na

re ak cja tka nek zę ba, ustę pu ją ca bar dzo szyb ko i to za -

zwy czaj sa mo czyn nie. W na szej kli ni ce szcze gó ło wo

in for mu je my pa cjen tów, w ja ki spo sób moż na ła go dzić

wraż li wość zę bów – za le ca się sto so wa nie od po wied -

nich pły nów do płu ka nia, past, ale też prze pro wa dze -

nie za bie gu flu o ry za cji. 

Czy są prze ciw wska za nia do wy bie la nia? 

Prze ciw ska za niem do wy bie la nia zę bów jest m.in. cią -

ża, kar mie nie pier sią oraz du ża licz ba wy peł nień (tzw.

plomb) w zę bach przed nich. Wa run kiem prze pro wa -

dze nia wy bie la nia zę bów jest też wcześ niej sze wy le -

cze nie próch ni cy. O tym, czy pa cjent kwa li fi ku je się do

wy bie la nia de cy du je le karz po ba da niu w kli ni ce. 

Czy zę by po kry te ko ro na mi, wy peł nie nia mi lub li ców -

ka mi zmie nią ko lor?

Nie, gdyż ma te ria ły ta kie jak po rce la na (ko ro ny, li ców -

ki) czy kom po zyt (wy peł nie nia) nie zmie nia ją swo jej

bar wy po wy bie la niu. Po usta bi li zo wa niu się ko lo ru na -

le ży jed nak wy mie nić je na no we, aby nie by ła wi docz -

na róż ni ca bar wy.  n

Opra co wał:

le karz den ty sta Ja nusz Stu dziń ski, Q Cli nic, 

Ab sol went Aka de mii Me dycz nej we Wroc ła wiu. 

Au tor pu bli ka cji z za kre su sto ma to lo gii este tycz nej,

pro te ty ki, im plan to lo gii. 
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