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 از یکی بلیچینگ، عبارتی به یا ها دندان کردن سفید
 نماي بهبود براي روشها ترین آسان و ترین شایع
 دندان کردن سفید با.  بود خواهد شما لبخند و صورت
 نماي باعث و شده تر روشن ها دندان میناي رنگ ها،

  .شد خواهد شما هاي دندان تر درخشان و تر شاداب

  :پذیرد می انجام صورت 2 به پروسه این

 لیزر نور از بااستفاده:مطب در اي مرحله 1روش 
 مطب در کامل صورت به که بوده بلیچینگ

   .پذیرد می انجام ساعت یک مدت ظرف و دندانپزشکی

 شود می نامیده خانگی بلیچینگ که اي مرحله 2 روش
 زمان مدت که بوده بلیچینگ تري ساخت شامل و

 مشابه آن نتایج ولی کشید خواهد طول تري بیش
  .بود خواهد اول روش

 می مالحظه را دندانی بلیچینگ نتایج زیر نمونه در
 .کنید

  

  است؟ خطرناك درمانی پروسه این آیا

 براي رسان آسیب و خطرناك شیوه یک بلیچینگ خیر
 بسیاري موارد تاکنون ما. باشد نمی شما لثه و ها دندان
 اي نمونه حال به تا و ایم داشته مطب در بلیچینگ از
 شیوه این. ایم نکرده مشاهده ها دندان به آسیب از

 دندانپزشکی علم حیطه وارد که است سال 20 نزدیک
 حتی یا آسیب بر معنی گزارشی هیچ تاکنون و گردیده
  .است نشده گزارش لثه و دندان به آن آسیب ریسک

  چیست؟ کنید می استفاده که اي کننده سفید نوع

 عنوان به %16 پراکسید ماید با کار ما انتخاب اولین
 مواردي در. باشد می مطب در دندانی کننده سفید ماده
 ماید با کار از داشت خواهیم حساسیت وقوع احتمال که

  .برد خواهیم بهره %11 پراکسید

 یا و نمود خواهد حساس را ها دندان بلیچینگ آیا
  کرد؟ خواهد تر بیش را ها آن حساسیت

 ها دندان موارد، بعضی در! دائم صورت به نه ولی بله
 گرم و سرد نوشیدنی یا خوراکی مواد از استفاده حین
 کامالً و موقت صورت به البته که شده حساس اندکی
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 حالت به دوباره ها دندان آن از بعد و باشد می گذرا
  .گشت خواهند باز نرمال

 هادندان) سفیدکردن( بلیچینگ درباره نکته 10
  خانگی روش به

 کردن سفید هايروش از یکی خانگی، بلیچینگ روش
 هايدندان از پزشکدندان روش این در. هاستدندان
 خاته اسوسیله شما براي تا کندمی گیريقالب شما
 شکل به وسیله این. »بلیچینگ تري« نامبه شود
 درون را بلیچینگ ماده باید. است شفاف و هادندان
 سپس و داد قرار دندان هر به مربوط نواحی در و تري
  .گذاشت هادندان روي را تري

 از حاصل نتایج پزشکاندندان برخی ادعاي خالف بر .1
 معمول طور به و نیست همیشگی و دایمی بلیچینگ،

  .دارد تکرار به نیاز ماه چندین از بعد

 و منظم استفاده به نیاز هادندان سفیدشدن فرایند .2
 چندروز در است ممکن. دارد بلیچینگ ماده از صحیح
 امیدنا نباشد، محسوس چندان هادندان سفیدي اول،
 را آن نتیجه آینده روز چند در. بدهید ادامه و نشوید
  .دید خواهید

 جهت الزم زمان افراد، بیشتر در و معمول طور به .3
 ممکن چند هر. است هفته دو هادندان شدن سفید
 این دندان، رنگی بد عامل به بسته افراد بعضی در است
  .باشد کمتر یا بیشتر زمان مدت

 تزریق قابل هايسرنگ صورت به بلیچینگ ماده .4
 را آن پیستون باید تري در ماده تزریق از بعد. است
 وبه نکند نشت فشار تحت ماده تا کشید عقب به کمی
  .نرود هدر

  
 در تري قسمت ترینخارجی در را بلیچینگ ماده .5

 از قسمت این. دهید قرار هادندان به مربوط حفرات
  .دهدمی پوشش را هادندان رویت قابل نواحی تري

 کمی را هادندان دهان، در تري دادن قرار از بعد . 6
 اضافات. شود پخش سطح روي بهتر ماده تا دهید فشار
 تا کنید پاك دستمال کمک به هم را ماده زده پس
  .نشود شما ناراحتی باعث آن طعم

 در و بشویید سرد آب زیر را تري استفاده، از بعد .7
 جاي در باید تري. بگذارید نگهداري مخصوص ظرف
 تغییرشکل باعث گرما. شود نگهداري خنک و خشک
  .شودمی آن

 در و هنگام شب بلیچینگ، انجام زمان بهترین .8
 نخ کشیدن و مسواك زدن از بعد. است خواب ساعات
  .کنید استفاده و آماده را تري دندان،

 آزار شما براي بلیچینگ تري از شبانه استفاده اگر .9
 در توانیدمی خود پزشکدندان مشورت با است، دهنده
  .کنید استفاده آن از روز طی

 دچار بلیچینگ طی در نفر دو نفر، سه هر از .10
 با هادندان تماس یعنی. شوندمی دندانی حساسیت
. شودمی ناراحتی باعث گرم و سرد آب و محیط هواي
 شما براي) صبحانه بخصوص( غذا خوردن است ممکن
 حساسیت این که باشید داشته توجه باید. شود دشوار
  .ندارد نگرانی وجاي است وناپایدار گذرا حالت یک
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