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چکیده این مطلب: بلیچینگ دندان چیســت ؟ علت ســیاه یا کدر شــدن دندان ها. بلیچینگ دندان 

چگونه انجام می شــود ؟ تفاوت بلیچینگ لیزر با بلیچینگ معمولی. مراقبت های پس از انجام 

بلیچینگ. معایب و عوارض بلیچینگ دندان. مقایســه ی بلیچینگ دندان در مطب و منزل. مراحل 

اســتفاده از بلیچینگ در منزل. مزایای انجام بلیچینگ دندان. آیا ســفید کردن دندان ها با تکنیک 

بلیچینگ دندان ، دائمی می باشــد؟ 

بلیچینگ دندان

به کمک پیشــرفت علم پزشــکی و دندانپزشــکی مدرن، دیگر زیبایی آرزو نیست شاید در گذشته بسیاری 

از خجالِت دندان های زرد از خندیدن فرار می کردند و داشــتن دندانی ســفید ، زیبا و درخشــان خواب و 

خیالی بیش نبود ولی امروزه با توجه به پیشــرفت های تکنولوژی ، یک لبخند زیبا به راحتی در دســترس 

همگان قرار گرفته اســت . رنگ طبیعی دندان ها می تواند ، زرد و کدر ، نارنجی ، خاکســتری و یا حتی 

آبی یا ســبز شــود  و زیبایی خود را از دســت دهند  . ظاهر ناخوشایند دندان عواقبی چون کاهش اعتماد 

به نفس را به دنبال خواهد داشــت یکی از راه های ســفید شــدن دندان ها و یکی از تکنیک های خوب 

دندانپزشــکی در ســفید کردن دندان بلیچینگ اســت ، معموال واژه های بلیچینگ دندان و سفید کردن 

دندان به صورت متناوب و در کنار یکدیگر اســتفاده میشــوند .
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بلیچینگ دندان چیست ؟

بلیچینگ یکی از تکنیک های ســفید کردن دندان اســت که در طی آن چیزی به ســاختار دندان اضافه و 

یا کم نمی شــود پس به ســاختار دندان آســیبی وارد نخواهد شد در این شیوه خود دندان اصلی تحت 

درمان قرار می گیرد که تنها با اســتفاده از موادی دندان ســفید خواهد شــد ، مواد بلیچینگ دندان حاوی 

پروکســاید هســتند که لکه های عمیق و ســطحی دندان را بر می دارند و باعث می شوند دندان ها حتی 

از رنگ طبیعی خود هم روشــن تر شــوند این ماده با نفوذ به مینای دندان می تواند دندان را ســفید و 

درخشــان نماید بلیچینگ دندان با دو تکنیک قابل انجام اســت که یکی در مطب های دندانپزشــکی و 

دیگری در منزل نیز می تواند انجام شــود البته در مطب نیز به دو شــیوه انجام می شــود که یکی با لیزر و 

دیگری بدون لیزر می باشــد در ادامه هر دو را به طور کامل توضیح خواهیم داد .
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شناخت دندان :

قبل از چگونگی انجام بلیچینگ دندان بهتر اســت ســاختار دندان را بشناســید تا درک بهتری از اعمال 

زیبایی دندان داشته باشید .

دندان : هر دندان از دو بخش تاج و ریشــه تشــکیل شــده است که تاج در قسمت باالی لثه قرار گرفته 

اســت و در واقع قســمت قابل مشــاهده ی دندان است این بخش از مینا پوشیده شده است . و ریشه 

، قســمت غیر قابل مشــاهده ی دندان می باشــد که در بافت لثه قرار گرفته است . در تکنیک بلیچینگ 

قســمت قابل مشــاهده ی دندان ، یعنی تاج مورد درمان قرار خواهد گرفت !

 

علل رنگی ، کدر شدن و آسیب به دندان ها :

استعمال دخانیات 

مصرف مداوم نوشــیدنی های رنگی مانند چای و قهوه و تغذیه ی حاوی قند

رژیم غذایی نا سالم 

عدم رعایت بهداشــت دهان و دندان : نزدن مســواک ، عدم استفاده از نخ دندان

صدماتی که باعث آســیب به مینای دندان شده است

مصرف آنتی بیوتیک هایی مثل ، تتراســایکلین و یا مقادیر باالی فلوراید در زمانی که دندان ها در حال 

رشد هستند  

تحلیــل دندان بخاطر پر کردن با مواد نقره 

از بین رفتن مینای طبیعی دندان بر اثر باال رفتن ســن
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بلیچینگ دندان چگونه انجام می شود ؟

وقتی صحبت از بلیچینگ دندان اســت دو گزینه پیش روی شماســت : بلیچینگ آفیس و بلیچینگ هوم!

در هر دو روش بلیچینگ دندان از پروکســاید اســتفاده می شــود . در بلیچینگ هوم از ۳ تا ۲۰ درصد 

پروکســاید اســتفاده می شــود که بسته به نوع روش متفاوت است و در بلیچینگ آفیس ۱۵ تا ۴۵ درصد 

پروکساید !

هر قدر میزان پروکســاید باالتر باشــد تایم ماندن بر روی دندان ها به نســبت کمتر می شود اما اگر این 

تایم از حد مجاز بگذرد باعث آســیب و حساســیت های دندانی خواهد شد .
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بلیچینگ در مطب دندانپزشکی :

 مرحله اول : بهتر اســت قبل از هر تصمیمی یک جلســه ی مشــاوره با دندانپزشک داشته باشید تا دندان 

ها مورد بررســی قرار گرفته و تشــخیص داده شــود که آیا این تکنیک برای شما مناسب است و یا خیر! 

همچنین از دندانپزشــک خود راجع به روش های انجام بلیچینگ دندان ، نتیجه و دوام آن ، همینطور 

اینکه آیا عوارضی برای شــما خواهد داشــت یا خیر برای مثال آیا حساســیت لثه ای یا ... ایجاد خواهد 

کرد یا خیر ســوال کنید . توصیه می شــود قبل از انجام این تکنیک حتما از هزینه های آن مطلع شــوید ! 

بهتر اســت قبل از اقدام برای زیبایی ، اگر دندان شــما به درمان نیاز دارد ابتدا درمان کرده و ســپس برای 

کارهایی زیبایی مراجعه کنید در برخی موارد نیز ممکن اســت دندانپزشــک تشــخیص دهد که بلیچینگ 
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برای شــما بی فایده اســت مثال در مواردی که فرد درگیر مصرف باالی دخانیات اســت ممکن است پزشک 

از وی بخواهد پس از آن که بطور چشــمگیری دفعات کشــیدن ســیگار را کاهش داد سپس به بلیچینگ 

دنــدان اقدام کند تا وقت و هزینه ی وی هدر نرود .

مرحله ی دوم : پس از آن که مشــخص شــد بلیچینگ دندان برای شــما مناسب است نوبت به جلسه ی 

انجام بلیچینگ دندان برای شــما می رســد . رنگ دندان ها طیف های مختلفی دارند که در ابتدا رنگ 

دندان بیمار مشــخص می شــود و ســپس تعیین می شود که دندان چند درجه باید سفید شود. پس از 

آن برای انجام این شــیوه، دهان به وســیله ی دهان باز کن مخصوص دندانپزشــکی باز شده و بعد از آن 

بافت های نرم دهان ، گونه ها و لثه به وســیله ی محافظ مخصوص ، محافظت می شــوند تا ژل های 

مخصوص به لثه و دیگر نقاط دهان برخورد نکند ســپس دندانپزشــک به آرامی و دندان به دندان پیش 

رفته و دندان ها را به ژل مخصوص آغشــته می کند پس از آن تایمی داده می شــود تا فعالیت شــیمیایی 

ماده ســفید کننده تمام شــود . غلظت ژل بنا به میزان نیاز به ســفید شدن دندان استفاده می شود و 

متفاوت است .
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مرحله ی ســوم : در مرحله ی بعد ژل پاک شــده و ســپس نوبت به ژل افتر بلیچینگ می رسد که حدود 

دو دقیقه بر روی دندان ها می ماند اســتفاده از این ژل برای کاهش حساســیت دندان ها اســتفاده می 

شــود و انجام بلیچینگ دندان به پایان می رسد .

این روش حدود یک ســاعت زمان نیاز دارد که دندانپزشــک از ژل ســفید کننده دندان حاوی پروکساید 

هیدروژن بر روی دندان ها اســتفاده می کند ســپس با هدف قرار دادن دندان ها با یک المپ حرارتی 

مخصوص در ســه فاصله ی بیســت دقیقه ای انجام می شود .

بلیچینگ در مطب به دو شیوه انجام می پذیرد که شیوه ی دیگر با استفاده از لیزر است .

بلیچینگ با لیزر در مطب : این تکنیک نیز شــیوه ای دیگر از بلیچینگ دندان می باشــد این شــیوه تفاوت 

چندانی با روش قبل ندارد تنها تفاوت این اســت که پس از زدن ژل از اشــعه ی لیزر اســتفاده می شود 

تا  با تابیدن اشــعه ، واکنش مواد فعال شــود اما در مزایا با یک دیگر تفاوت هایی دارند . در روش لیزر 

در ابتدا جرم گیری دندان انجام می شــود تا دندان ها از آلودگی پاک شــوند ســپس از عینک محافظ 

اســتفاده می شــود تا هنگام بلیچینگ از چشــم ها محافظت شود همچنین از محافظ پالستیکی نیز برای 

محافظت از لثه ها اســتفاده خواهد شــد ، پراکســید انتخابی در بلیچینگ دندان با لیزر، معموال پراکسید 

هیدروژن اســت زیرا نتایج بهتری را بر جای می گذارد .
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تفاوت بلیچینگ لیزر با بلیچینگ معمولی :

در بلیچینگ دندان با لیزر درجه ســفید کنندگی باالتر خواهد بود چرا که عمق نفوذ لیزر بیشــتر اســت .	 

تایم انجام با لیزر کمتر اســت : قطعا با لیزر شــما شــاهد نتیجه ای فوری خواهید بود همچنین جلسه 	 

ی ۳۰ یــا ۶۰ دقیقــه ای بلیچینگ به حدود ۱۰ دقیقه کاهش میابد. 

آســیب کمتر به دندان ها به علت نیاز به تکرار کمتر و دوام بیشــتر این روش .	 

تابــش یکنواخت نور به دندان ها	 

مراقبت های پس از انجام بلیچینگ :

شــاید نیاز به مراقبت های ســخت گیرانه ای نباشــد اما توصیه می شود برخی مراقبت ها را انجام 	 

دهید.

بهتر اســت بین ۴۸ تا ۷۲ ســاعت پس از انجام بلیچینگ دندان مراقب رژیم غذایی خود باشــید .	 

غذاهای بســیار سرد و بسیار گرم میل ننمایید .	 

توصیه می شــود از خوردن غذا های رنگی مانند ســس کچاپ و غذاهای حاوی رب گوجه ، گوجه ، 	 

زعفران ، زردچوبه و ســبزیجات در طی این تایم بپرهیزید .

از نوشــیدن ، چای ، قهوه و نســکافه در طی تایم گفته شــده پس از بلیچینگ خودداری کنید .	 

پس از خوردن غذا حتما مســواک زده و از نخ دندان اســتفاده کنید چرا که رعایت بهداشــت دهان و 	 

دندان مهمترین گزینه در مراقبت ها می باشــد. 

بهتر اســت از خمیر دندان ضد حساســیت اســتفاده شود تا حساسیت دندان به حداقل برسد چرا 	 

که در چند روز اول پس از انجام بلیچینگ دندان کمی حســاس شــدن را حس خواهید کرد که البته 

موقت می باشد .

توصیه می شــود حدود یک هفته پس از انجام بلیچینگ دندان به دندانپزشــک مراجعه کرده تا 	 

دندان ها بررسی شوند .
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مزایای انجام بلیچینگ دندان :

با تکنیک بلیچینگ دندان شــاهد دندان های ، ســفید ، درخشــان و دور از آلودگی خواهید بود .	 

عدم نیاز به تراش دندان	 

بدون درد 	 

سریع بودن این روش	 

مقرون به صرفه نســبت به دیگر تکنیک ها	 

بــا لبخنــدی زیباتر اعتماد به نفس باالتری را تجربه خواهید نمود .	 

عدم آسیب به دندان ها 	 

روشــی آســان که نیاز به بی حســی ، بیهوشی ، استراحت و مراقبت های جدی ندارد .	 

بلیچینگ دندان روشــی جبران پذیر ، بدین معنا که اگر دندان ها مجددا بد رنگ شــدند میتوان آن ها 	 

را به راحتی سفید کرد .
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معایب و عوارض بلیچینگ دندان :

از این شــیوه تحت عنوان روشــی بدون عارضه یاد می شــود چرا که عارضه ی خاصی ایجاد نمی کند . 

تنها عارضه ای که می توان نام برد امکان بروز حساســیت اســت که معموال موقت می باشــد.

انجام بلیچینگ در منزل :

بلیچینگ در منزل نیز به دو شــیوه انجام می شود !
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روش یک :

 اگر شــما به این درمان نیاز دارید باید برای این کار ابتدا به دندانپزشــک مراجعه کنید و اگر دندان شــما 

نیاز به درمان دارد ابتدا درمان انجام شــود. مراحل انجام بلیچینگ دندان در منزل بدین ترتیب اســت 

که:

مرحله ی اول : ابتدا در مطب جرم گیری دندان ها انجام می شــود ســپس توســط دندانپزشک از دندان 

های شــما قالبی تهیه خواهد شد .

مرحله دوم : بر اســاس قالب تهیه شــده ســینی های کاربردی ساخته می شود  . به زبان ساده تر یک 

قالب دندانی اســت که با مواد بلیچینگ پر شده است .
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مرحله ی ســوم : پس از آنکه وســایل مورد نیاز به فرد داده شــد به وی آموزش داده می شود که چگونه 

از ژل بلیچینگ در منزل اســتفاده کند بیمار حدود ۱ تا گاهی حتی ۴هفته باید از این گارد و ژل اســتفاده 

کند تا دوره بلیچینگ را کامل   کند تایمی حدود یک تا چهار ســاعت بنا به دســتور دندانپزشــک . برخی از 

ژل ها این قابلیت را دارند که اســتفاده از آن درمان کوتاهتری داشــته باشد .

روش ۲ : 

اســتفاده از نوارها و ژل های بلیچینگ دندان ؛ بدین طریق که نوارها یا براش های آغشــته به ژل 

بلیچینگ به دندان ها زده می شــود این کار باید یک یا دو بار در روز انجام شــود تقریبا به ۱۰ تا ۱۵ 

روز زمان نیاز اســت که نتایج آن می تواند بین ۴ ماه یا بیشــتر دوام داشــته باشد . نوارها گاهی باعث 

حساســیت دندان و ســوزش لثه می شــوند در صورت ایجاد این عارضه ی جانبی به دندانپزشک مراجعه 

کنید.
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 نوارها عموما کمتر از ســینی های سفارشــی موثر هســتند چرا که بزاق می تواند از زیر نوارها نفوذ کرده 

و ســفید کننده را رقیق کند . نوارها ممکن اســت به اندازه کافی گســترده نباشند و اغلب از جای خود می 

لغزند ، البته بیشــتر نوارهای ســفید کننده ایمن در نظر گرفته می شــوند زیرا قدرت پراکسید آن ها کم 

اســت با این حال مراقب باشــید از اســتفاده از نوارهای حاوی دی اکسید کلر که می توانند مینای دندان 

را خراب کنند خودداری کنید . 

مراحل استفاده از بلیچینگ در منزل :

در ابتدا باید بهداشــت دهان به طور کامل رعایت شــود و در قبل از شــروع انجام بلیچینگ باید دندان 

مســواک زده شــود و به وسیله ی نخ دندان ما بین دندان ها تمیز گردد .

ســپس طبق دســتور دندانپزشــک عمل کنید و تری حاوی ژل را با دقت روی دندان قرار دهید اگر ژل 

خارج شــد آن را تمیز کنید .

ریسک بلیچینگ دندان در منزل و استفاده از کیت های خانگی سفید کردن دندان :

برخی از کیت های ســفید کردن دندان مواد کافی برای ســفید شــدن دندان ها را ندارند پس نمی توانند 

بر روی دندان تاثیری بگذارد همچنین اگر این کار توســط متخصص دندانپزشــکی انجام نگیرد احتمال 

اینکه قالب ، فیت دندان های فرد نباشــد و هنگام اســتفاده مقداری از ماده ی بلیچینگ دندان به لثه اثر 

کرده و باعث ایجاد حساســیت شود وجود دارد.
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مقایسه ی بلیچینگ دندان در مطب و منزل :

برای انجام بلیچینگ دندان در منزل حتما با دندانپزشــک خود مشــورت کنید چرا که ممکن اســت این 	 

کار مناسب شما نباشد .

ســفید کردن دندان توســط دندانپزشــک و در مطب قطعا نتیجه ی بهتر و متفاوتی خواهد داشت.	 

بلیچینگ آفیس معموال قوی تر از بلیچینگ هوم اســت چرا که در آفیس ، دما ، نور و یا ترکیبی از هر 	 

دو برای ثمر بخشــی بهتر استفاده می شود.

معموال بلیچینگ های مورد اســتفاده در مطب های دندانپزشــکی حاوی ۳۵ تا ۴۵ درصد پروکساید 	 

می باشــند اما کیت های ســفید کننده تنها حاوی مقدار کمی پروکساید می باشند .
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سواالت متداول :

بلیچینگ دندان باید توسط چه کسی انجام شود ؟

ســفید کردن دندان یک کار دندانپزشــکی زیبایی می باشــد و باید توسط متخصص این حیطه انجام شود 

. برخی از ســالن های زیبایی نیز این کار را انجام می دهند اما غیر قانونی می باشــد و می تواند ســالمت 

دهــان و دنــدان فرد را به خطر بینــدازد البته کیت های هوم بلیچینگ هم وجود دارند که نتایج آن 

متفاوت بوده  و همچنین ممکن اســت ریســک هایی داشته باشد .

از کجا بدانیم که از بلیچینگ دندان نتیجه می گیریم ؟

این کار باید با نظر دندانپزشــک انجام شــود پس باید به جلســه ی مشاوره با دندانپزشک اعتماد کنید . 

همینطور می توانید با  کســانی که قبال این کار را انجام داده اند مشــورت کرده تا کامال اطمینان حاصل 

کنید . 

آیا سفید کردن دندان ها با تکنیک بلیچینگ دندان ، دائمی می باشد ؟

این شــیوه دائمی نمی باشــد اما با رعایت نکات بهداشــتی می تواند از چند ماه تا حتی ۳ سال دوام 

داشــته باشــد البته در افراد مختلف با شــرایط مختلف ، متفاوت خواهد بود . قطعا بلیچینگ نتیجه ی 

ماندگاری نخواهد داشــت اگر فرد پس از درمان به طور مکرر ســیگار بکشــد و یا دیگر توصیه های پزشک 

را رعایت نکند .
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آیا بلیچینگ را بر روی دندان های غیر طبیعی هم می توان انجام داد ؟

خیر – تکنیک بلیچینگ دندان بر روی دندان های مصنوعی ، پر شــده و یا دندان های که  لمینت و یا 

کامپوزیت شــده اند اثر نخواهد کرد .

دندان ها با استفاده از بلیچینگ دندان چه میزان سفید خواهند شد ؟

در بهترین حالت ممکن دندان ها به میزان ۳ تا ۸ درجه روشــن تر می شــوند . اما گاهی با تکرار روش 

ممکن اســت حتی تا ۱۰ درجه ســفید شوند اما احتمال آن کمتر است .

 

مکانیسم خمیر دندان های سفید کننده چگونه است ؟

هر خمیر دندانی به برداشــتن لکه ها از روی دندان کمک میکند . خمیر دندان های ســفید کننده غالبا 

تا یک درجه می توانند دندان ها را ســفید کنند که معموال هم گران نیســتند برخی از این خمیر دندان 

ها حاوی پروکســاید می باشــند اما مدت زمان زیادی روی دندان ها نمی مانند که نتایج خاص و ثمر 

بخشی داشته باشند .

چه موادی در ماده بلیچینگ دندان موجود است ؟

پروکســاید ، گلیســیرین ، کاربوپل ، ســدیم هیدروکسید و دیگر افزودنی هایی در این سفیده کننده ها 

وجود دارند .
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کیت های بلیچینگ در خانه چگونه هستند ؟

این کیت ها بدون نســخه به فروش میرســند به علت  قیمت ارزانی که دارند بســیار محبوب شده اند اما 

حاوی پراکســید بســیار کمتری نســبت به مواد بلیچینگ دندان در دندانپزشکی می باشند اما برخی از 

آنان میتوانند گاها نتایج خوبی به همراه داشــته باشــند هر چند جواب دهی آن ها به زمان زیادی نیاز 

دارد . 

محصوالت ســفید کننده بســیاری وجود دارد مانند : ســینی های سفید کننده ، نوارها ، آبکشی ها و خمیر 

دندان ها ! البته بلیچینگ دندان تحت نظر دندانپزشــک همواره ایمن ترین و اثرگذارترین روش برای 

ســفیده کردن دندان ها می باشــد چرا که هم محصوالت ســفید کننده ای که استفاده می کنند اثر گذاری 

بیشــتری دارد و در از بین بردن لکه های عمیق مثمر ثمر اســت و هم نگران آســیب به دندان های خود 

نخواهید بود . اما اگر به هر دلیلی قصد خرید محصوالت ســفید کننده دندان از داروخانه ها را  دارید به 

دنبال مهر تایید آکادمی دندانپزشــکی نیز باشید .
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آیا هر کسی می تواند تکنیک بلیچینگ دندان یا سفید کردن را انجام دهد ؟

ســفید کردن دندان برای اکثر افراد بی خطر اســت اما بهترین کاندیداها کســانی هستند که فقط تغییر 

رنگ خفیف تا متوســط دارند . افرادیکه روی دندان های آن ها روکش پرســلن ، روکش های دندانی ، 

کالهــک وجــود دارد یا مواد پرکننــده یا باندینگ روی دندان هایی جلوی خود دارند بلیچینگ برای آن ها 

روش موثری نمی باشــد و به بلیچینگ پاسخی نمی دهند

 بهتر اســت اینگونه افراد از روش های دیگر مانند روکش جدید اســتفاده کنند . دندان های زرد با تکنیک 

بلیچینگ دندان به خوبی ســفید خواهند شــد با این حال ممکن اســت دندان های قهوه ای به این اندازه 

ســفید نشــوند ، دندان هایی با رنگ خاکســتری ، لکه های سفید یا تغییر رنگ دندان مرده ممکن است 

به هیچ وجه ســفید نشــوند همینطور اگر تغییر رنگ دندان در اثر داروها باشــد بلیچینگ موثر نمی باشد . 

بهترین روش سفید کردن دندان کدام است ؟

بهترین روش ، روشــی اســت که از دهان و لثه محافظت شــود عالوه بر این یک دندانپزشک می تواند 

هر گونه حساســیت یا ســایر مشــکالت ناشی از درمان را مدیریت کند پس شیوه ی بلیچینگ دندان می 

تواند برترین تکنیک باشد .

برای انتخاب روش سفید کردن دندان باید چه چیزهایی را در نظر بگیریم؟

ابتدا تعیین کنید به چه درجه ای از ســفید شــدن تمایل دارید ، شــیوه ی بلیچینگ در مطب تحت 

شــرایطی حتی به میزان ۱۰ درجه می تواند دندان های  شــما را ســفیدتر کند اما سفید کننده هایی مانند 

خمیردندان ها و ... تنها هاله ای روشــن به دندان ها می بخشــند، مورد دوم که دارای اهمیت می 

باشــد بودجه اســت شــما باید بدانید چه میزان توانایی هزینه کردن دارید، بهتر است اشاره کنیم که 
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انجام بلیچینگ در مطب های دندانپزشــکی بســیار ســریع و اثر گذار خواهد بود در حالیکه درمان هایی 

که توســط خود فرد صورت می گیرد ارزانتر اما به نســبت دارای اثر گذاری کمتری می باشــد،  مورد بعد 

بحث ماندگاری مطرح می باشــد قطعا ســفید کردن و بلیچینگ دندان در مطب طول عمر باالتری خواهد 

داشــت پس با در نظر گرفتن تمامی این نکات شــما می توانید روش موفقی را انتخاب نمایید .

هزینه ی بلیچینگ دندان چقدر است ؟

این تکنیک زیبایی در مقایســه با لمینت و کامپوزیت که دو تکنیک زیبایی بوده و برای ســفید کردن 

دندان اســتفاده می شــوند هزینه ی پایین تری دارد و میتوان گفت مقرون به صرفه تر اســت .

آیا با بیمه می توان بلیچینگ دندان را انجام داد ؟

بلیچینگ دندان یک روش زیبایی اســت و بیمه آن را قبول نمی کند .

در چه سنی می توان بلیچینگ دندان را انجام داد آیا این تکنیک محدودیت سنی دارد ؟ 

باید گفت که بله محدودیت ســنی دارد و بهتر اســت این روش برای افراد ۱۷ ســال به باال که دارای مشکل 

بد رنگی دندان هســتند استفاده شود  .

بلیچینگ دندان در چند جلسه انجام می شود ؟

بلیچینگ دندان معموال طی یک جلســه انجام می شــود اما ممکن اســت بنا به نظر دندانپزشک به 

جلســات دیگری نیز نیاز باشد .

نوری که هنگام بلیچینگ دندان با لیزر استفاده می شود مضر است ؟
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این نور برای چشــم ها مضر اســت پس قطعا هنگام اســتفاده از این روش از عینک های محافظ برای 

شما استفاده خواهد شد .

آیا در دوران بارداری می توان بلیچینگ دندان را انجام داد ؟

توصیه دندانپزشــکان بر این اســت که هیچ کار غیر ضروری دندانپزشــکی را در دوران بارداری انجام ندهید 

چرا که احتمال مضر بودن آن وجود دارد بهتر اســت بلیچینگ دندان را نیز به پس از زایمان موکول 

کنید. در مورد ســفید کننده ها نیز احتمال ایجاد مشــکل برای شیر مادر وجود دارد.

نکته ی مهم و اساسی در موفق آمیز بودن بلیچینگ دندان چه چیزی می باشد ؟

مهمترین ارکان موفقیت بلیچینگ دندان ، مدت زمان و میزان غلظت ژل می باشــد . و البته نکات 

دیگری نیز وجود دارد مانند تبحر دندانپزشــک ، کیفیت مواد ، رعایت تمامی نکات ایمنی توســط 

دندانپزشک و ...
چرا بلیچینگ دندان بسیار مورد توجه قرار گرفته است ؟

دندان زیبا و ســفید و لبخندی دلنشــین یک ســرمایه ی بزرگ محسوب می شود اصالح لبخند بدون 

دردســر قطعا راهی نیســت که کســی از آن بگذرد با توجه مزایای چشمگیر بلیچینگ دندان این شیوه 

بســیار رایج شده و طرفداران بسیاری را جذب کرده است .

آیا تجهیزات دندانپزشکی که از نور و حرارت آن ها در تکنیک بلیچینگ دندان استفاده می شود به 
دندان ها آسیب می زنند ؟

این تجهیزات تســریع کننده ی بلیچینگ دندان هســتند و برای دندان آســیب زا نمی باشند . 

اگر حین استفاده از بلیچینگ دندان در منزل مواد بلیچینگ به لثه برخورد کند باید چه کاری انجام 
دهیم ؟
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اگر در حین اســتفاده ، ماده ی بلیچینگ به لثه برخورد کند و لثه ســفید شــود باید بالفاصله بلیچینگ 

دندان را خارج کرده ، دهان را شســت و شــو داده و با دندانپزشک مشورت کنید .

بلیچینگ دندان برای چه کسانی مناسب نیست ؟

بانوان باردار و شــیرده ، کودکان ، افرادیکه دندان های آنان ترک خورده هســتند ، کســانیکه بیماری فعال 

لثه دارند ، روش بلیچینگ دندان برای اینگونه افراد مناســب نمی باشــد.

تفاوت لمینت با بلیچینگ دندان چیست ؟

بلیچینگ دندان تکنیکی اســت ســاده و بدون نیاز به تراش و اضافه یا کم از دندان ، از این روش صرفا 

برای ســفید شــدن دندان اســتفاده می شود و تغییر رنگ دندان با شدت کم تا متوسط انجام می شود و 

هیچگونه کار ترمیمی در آن انجام نمی شــود در روش بلیچینگ دندان نیازی به بیهوشــی و یا بی حســی 

نمی باشــد اما در تکنیک لمینت ، دندان پس از تراش با لمینت های ســرامیکی پوشــیده می شود که نیاز 

به بی حســی داشــته و همچنین در این شــیوه عالوه بر سفیدی ، ترمیم نیز انجام می شود و دندان هایی 

که شکســته یا آســیب دیده اند با اســتفاده از لمینت های سرامیکی کامال ترمیم می شوند . آن دسته از 

بد رنگی هایی که با بلیچینگ دندان قابل رفع نمی باشــد تکنیک لمینت می تواند پاســخگوی بهتری 

برای آن ها باشد .


