Promocja

Biały uśmiech
-wybielanie
Posiadanie pięknego białego uśmiechu stało się w ostatnim czasie swego rodzaju normą, wyznacznikiem zajmowanej pozycji społecznej,
zawodowej, czy dobrego samopoczucia.

Ś

wiadomość w tej
dziedzinie rośnie
z roku na rok, wraz
ze wzrostem sposobów na jego osiągnięcie. Na rynku
dostępne są różne
pasty do wybielania,
paski wybielające
dostępne w sklepach oraz aptekach. Są to preparaty do samodzielnego stosowania, oferujące
w zamian za łatwość stosowania niekoniecznie zadowalające
efekty, przy jednoczesnym braku
kontroli odpowiedniego specjalisty nad stanem zębów.
Druga grupa preparatów wybielających to różnego rodzaju
żele o różnych stężeniach, dobierane przez lekarza dentystę do
stosowania domowego lub gabinetowego.
Każdy proces wybielania poprzedzony jest wywiadem i badaniem wstępnym oceniającym
stan uzębienia pacjenta i doborem odpowiedniej metody
wybielania. Zanim poddamy się
procesowi wybielania, należy wykonać kompleksowe czyszczenie
(higienę jamy ustnej) przeprowadzoną przez higienistkę stomatologiczną. Zabieg taki trwa około
jednej godziny, a nasze zęby oraz
dziąsła poddane są wnikliwemu oczyszczaniu z wszelkiego
typu osadów, płytki bakteryjnej,
kamienia nazębnego mogących
wpływać negatywnie na proces
wybielania. Zęby oraz przestrzenie pomiędzy nimi poddawane są piaskowaniu specjalnymi
preparatami o mikroskopijnych
średnicach i odpowiedniej twardości, bezpiecznej dla szkliwa,
uzyskując w ten sposób idealnie

gładką powierzchnię zębów (zapobiega przywieraniu wszelkich
osadów), następnie nakładamy
preparat mający na celu odpowiednie zabezpieczenie i zaopatrzenie zęba w minerały. Zabieg
ten ma wpływ także na dziąsła
i z uwagi na ich podrażnienie
nie należy od razu poddawać się
procesowi wybielania. Po odczekaniu odpowiedniego czasu
należy zgłosić się ponownie do
gabinetu, gdzie zostanie zaproponowany odpowiedni proces
wybielania.
Mamy do zaoferowania dwa
typy wybielania- domowy i gabinetowy. Sposób domowy polega
na wykonaniu dwóch indywidualnych nakładek na zęby, z przygotowanymi przestrzeniami na
żel wybielający i dobraniu odpowiedniego stężenia preparatu
przez lekarza dentystę. Pacjent
sam decyduje kiedy ma czas na
wybielanie, samodzielnie aplikuje preparat i zakłada nakładki ,np.
na noc (NiteWhite) lub w ciągu

dnia (DayWhite). Preparaty przez
nas stosowane znacząco redukują nadwrażliwość, zmniejszają
nawroty przebarwień, zwiększają połysk szkliwa przy równoczesnej jego odbudowie. Jest to
proces długotrwały (ok. tygodnia
regularnego stosowania) dający
bardzo dobre efekty.
W przypadku, kiedy pacjent
oczekuje efektu natychmiastowego, proponujemy poddanie się
zabiegowi wybielania przy użyciu
specjalnej lampy ZOOM2, która
oferuje bardzo wysoką skuteczność działania, w bardzo krótkim
czasie (45 min.) Jest to system,
którego opatentowana technologia Photo Fenton (reakcja
chemiczna nadtlenku wodoru,
aktywowana bez sodowe, krótko
łukowe światło), gwarantuje, że
zęby będą jaśniejsze o 8 tonów
w ciągu trzech a nawet dwóch 15
minutowych sesji, przy jednoczesnej zmniejszonej nadwrażliwości
(do 48 godz. po zabiegu) poprzez
stosowanie żeli o niewielkich

stężeniach. Nasz system gwarantuje (w zależności od czynników
zewnętrznych takich jak dieta,
tytoń, itp.), że uśmiech będzie już
zawsze jaśniejszy niż był, a kolor
uzyskany po zakończeniu kuracji
będzie utrzymywał się od 8 do
16 miesięcy. Jeśli jednak wystąpi indywidualna tendencja do
ponownego przebarwiania się
zębów istnieje możliwość przeprowadzenia kuracji przypominającej (jedna 15 min. sesja). Ta
metoda znana jest już od 1918r.
i wykorzystuje ją kilka firm na
świecie, my wybraliśmy system
zapewniający zmniejszoną nadwrażliwość (niskoprocentowe
żele), przy równoczesnym osiągnięciu bardzo dobrych efektów,
nie porównywalnych z innymi
tego typu urządzeniami.
Zainteresowanych tym sposobem przywrócenia blasku swojemu uśmiechowi zapraszamy do
odwiedzenia naszego gabinetu na
bezpłatne konsultacje, po wcześniejszym umówieniu wizyty.
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