INFORMACIÓ
EMBLANQUIMENT DENTAL

Per què els meus dents groguegen?
Són diversos els factors que poden produir un canvi en la coloració de les seves dents o aparició de
taques en elles, com són: el tipus d'alimentació (cafè, te, vi negre, ...), fumar, alguns medicaments, i
fins i tot l'edat.

Hi ha alguna solució per aclarir les meves dents?
Sí. Es diu emblanquiment dental.
Aconsegueix aclarir les seves dents un o més tons. Consulti al seu odontòleg o higienista dental, i
escullin el tractament més adequat per al seu cas, segons el grau d'aclariment, el temps disponible,
etc ...
•

Tractament a la clínica, en només 10-30 minuts, ideal 2 sessions.

•

Tractament còmodament a casa. S'aplica 1 hora al dia amb una cubeta especialment
confeccionada a mida, durant 14 dies.

Aquests 2 tractaments es poden realitzar de forma independent o combinats, per potenciar els seus
resultats.
Durant el tractament, i per obtenir millors resultats, s'hauria d'evitar el consum de cafè, vi negre, te i
tabac.

Qüestions sobre el blanquejant dental
En què consisteix?
És un procés que aclareix la dent de manera duradora sense danyar la seva estructura, mitjançant
l'alliberament d'oxigen, que és el responsable final del emblanquiment dental, per recuperar el color
original.

És segur?
Sí. Són molts els estudis clínics que demostren que el emblanquiment dental realitzat sota supervisió
del dentista, és completament segur per a dents i genives.
En el transcurs del tractament, alguns pacients tenen sensibilitat dental; si això li passés, pot reduir el
temps d'aplicació i emprar un dentífric dessensibilitzant. Aquesta hipersensibilitat és reversible i
desapareixerà un cop finalitzat el tractament.

El seu efecte, quant de temps romandrà?
El temps que durin els efectes, depèn dels hàbits individuals de cadascú. Les persones que tenen
una bona higiene bucal i no fumen ni prenen cafè o te, mantindran el seu color durant diversos
mesos, i fins i tot anys. Si pel contrari, vostè fuma i segueix prenent cafè, precisarà algun retoc al cap
dels mesos.

Consulteu-nos si té qualsevol dubte:
93 731 78 20

