
Krása a zdraví

Zářivě bílé zuby jsou nejen krásné, ale mají také 
omlazující efekt. Chcete i vy bělejší úsměv?
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LÉKAŘ VÁM RADÍ

1. Nemůže bělení 
narušit zubní sklovinu?
Nemůže. Všechny produkty 
používané v zubních ordinacích 
k profesionálnímu bělení jsou 
klinicky testované.

2. Jak dlouho „nová“ barva zubů 
vydrží?
Po iniciálním (prvním) bělení vydrží 
barva v průměru 2–3 roky, někdy 
až 7 let. Může se stát, že vybělené 
zuby budou vyžadovat po 2–3 
letech tzv. „dobělení“. Efekt změny 
barvy je pak většinou výraznější než 
při prvním bělení.

3.  Je bělení zubů bolestivé?
Bělení zubů bolestivé není. Může se 
stát, že po bělení jsou zuby zvýšeně 
citlivé po dobu 1–2 dnů.

4. O kolik odstínů je možné zuby 
vybělit?
Je to individuální. Záleží na stáří 
pacienta, vlastní struktuře tvrdých 
zubních tkání, určitých nemocech 
skloviny, apod. V průměru se zuby 
vybělí o 5 odstínů.

5.  Co když bude výsledný efekt 
minimální?
V takovém případě je možné 
aplikovat dobělovací proceduru. 
Efekt je u „dobělení“ výraznější.

6. Jaké jsou kontraindikace 
bělení zubů?
Stávající výplně, korunky, fasety 
– ty po bělení nemění barvu. Dále 
se nemůže bělit, pokud má pacient 
akutní zánět dásní.

Hodinka laserového bělení umí zázraky.

1. Nemůže bělení 

MUDr. Martin Rusnák,
vedoucí lékař kliniky Smille, Praha

DOMÁCÍ BĚLENÍ
Víte, že časté pití kávy, 
coly, čaje či červeného 
vína může způsobit 
zabarvení zubů? 
Dobrým fíglem je pít 
aspoň občas pomocí 
brčka. Velkým nepří-
telem barvy zubní 
skloviny je také nikotin. 
Pokud chcete mít zuby 
zářivější, máte několik možností bělení. Pro domácí 
použití se nabízí bělicí pera, gely, kterými se plní 
formičky, které vám na základě odlitku vašich zubů 
zhotoví zubní lékař, bělící pudry či nalepovací bělící 
proužky. Koncentrace zesvětlujících složek je u domácích 
produktů ovšem podstatně nižší než u těch, které se 
používají při bělení zubů v ordinaci, proto je také 
bělení doma zdlouhavější.

Zoubky jako perličky
ORDINAČNÍ BĚLENÍ
POZOR: Rozhodně se nenechte zlákat 

„bombastickými“ slevami a nabídkami „za pár 
korun“ na bělení zubů v neznámých salonech! 

Zaplatíte sice méně, ale efekt je nulový. Sázkou 
na jistotu je profesionální bělení zubů ve 

zdravotnickém zařízení pod dohledem zubního 
lékaře. Řada stomatologických pracovišť nabízí 
různé druhy bělení (Zoom!, Brite Smile aj.) – 

např. GHC, Evropské centrum stomatologie atd. 
Nejnovější metodou je bělení zubů laserem – 

speciální technologií tohoto ordinačního bělení 
zubů se zabývá např. Smille, první zdravotnické 

zařízení u nás, specializující se výhradně 
na bělení zubů a dentální hygienu.

G Čarování s rtěnkou: Se 
správnou barvou rtěnky působí 

zuby světleji. Máte-li je spíše 
nažloutlé, jsou pro vás ideální 

teplé červené odstíny bez 
žlutého podtónu. Pokud jsou 

zuby zašedlé, volte teplé, 
nažloutlé odstíny rtěnek.
G Šikovné stříbro: Zuby 

rozsvítí stříbrné šperky. Jejich 
studená barva totiž zuby 

rozjasní a dodá jim opticky 
světlejší tón.
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Bělení zubů laserem 
využívá záření inten-

zivního studeného 
modrého světla půso-

bícího na bělicí gel.

I když k zubaři nechodí snad nikdo rád – vyplatí 
se to. Důležité je také nezapomínat na návštěvu 
ordinace zubní hygieny. Zubní hygienistka dokonale 
odstraní zubní kámen, povlak, nečistoty a zbaví 
zuby nežádoucího pigmentu. Zubní lékař vám také 
poradí nejlepší formu bělení vhodnou pro vaše 
zuby. Předpokladem tohoto zákroku jsou pečlivě 
ošetřené zuby bez kazů, zánětů a zdravé dásně.

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY
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