BĚLENÍ ZUBŮ S YOTUEL
P

řípravky pro bělení zubů Yotuel jsou
vhodné jak pro domácí, tak pro ordinační bělení. Stačí si vybrat vhodný druh. Yotuel 35% peroxid vodíku se pro svou vysokou
koncentraci používá při bělení v ambulanci.

Příprava

Před každým bělením je nutné navštívit
stomatologa nebo dentálního hygienika,
který prohlédne vaše ústa a rozhodne, zda je
váš chrup pro bělení vhodný. Znamená to, že
zuby i dásně musí být zcela zdravé, nepoškozené, bez umělých zubních náhrad a projevů
zánětů nebo krvácivosti. Pokud lékař shledá,
že jste vhodným adeptem, je nezbytné před
bělením vykonat ústní hygienu a dokonale
odstranit nečistoty, zubní kámen, pigmentaci a zubní plak. Dentální hygienik, v našem
případě Michaela Horová s ordinací v Praze
10, poté na úvod vybere aktuální odstín zubů
tak, aby se po zákroku mohl zjistit výsledek
bělení tj. o kolik odstínů se podařilo zuby
zesvětlit. Cílem nikdy nejsou sněhově bílé
zuby, protože ty působí v ústech nepřirozeně
až uměle. Odstín se vybírá pomocí standardizovaného stomatologického Vita vzorníku.

Bělení

Samotný zákrok se skládá z několika
částí a je vykonáván na zubařském křesle,
stejně jako jakákoliv prohlídka u vašeho stomatologa. Hygienik nejdříve ošetří vaše rty
vazelínou, aby byly vláčné a nepoškodily se
zavedením rozvěrače. Poté se do úst vsadí
rozvěrač, který izoluje zuby od zbývajících
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částí úst. Bývá podložen vatovými tampóny pro větší komfort pacienta. V této poloze
byste měli vydržet bez hnutí po celou dobu
trvání zákroku. Aby dásně nebyly poškozeny
bělící látkou, nanese na ně dentální hygienik dásňovou ochranu. Ta zakrývá zbývající
neodizolované části dásně. Nyní se již může
přistoupit k samotnému bělení. Hygienik
nanese na sklovinu bělící gel Yotuel 35%
peroxid vodíku a nechá jej 10 minut působit,
poté ještě na gelovou vrstvu nanese aktivátor, který chemickou reakci znovu stimuluje. Po dalších deseti minutách se gel odsaje
a postup bělení se zopakuje ještě jednou.
U našeho pacienta se podařilo zuby vybělit o 10 odstínů Vita stupnice, tj. z odstínu
A 3,5 na odstín A 1. Celé bělení díky Yotuel
systému probíhá v pH neutrálním prostředí,
takže nedochází k poškozování skloviny.

Po zákroku

Pacient není po bělení zubů prakticky
nijak zásadně limitován, může bez obav jíst
a pít. Vyvarovat by se měl jen požívání barevných potravin jako jsou kečup, hořčice,
borůvky, kari, červené víno, černý čaj nebo
káva, a to alespoň 24 hodin po zákroku.
Bělost skloviny také zásadně ovlivňuje kouření, případně i nedokonalé nanesení rtěnky,
která může na zubech ulpět. Pro větší účinek může pacient podstoupit dobělení nebo
domácí bělení přípravky Yotuel. Optimální
je bělení zopakovat za několik měsíců až rok
pro obnovení cíleného odstínu bělosti.
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