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מרכז להשתלות מיידיות ורפואת שיניים
 אסתטי בתל אביב

הלבנת שיניים

?מה היא הלבנת שיניים
הלבנת שיניים נעשית ע"י חומרים מחמצנים כמו "hydrogen peroxide" או "Carbamide peroxide" בהם

 .משתמשים ישירות על משטח השן

?למה השיניים מחליפות צבע

      ,צביעה חיצונית של השן על ידי טבק, קפה, תה, מזון-

      ,הכתמה של שן על ידי צריכה של סוגים מסוימים של אנטיביוטיקה-

     ,שיניים נהיות צהובות מסיבות גנטיות-

���יפול עם מנורה

סוכני חמצון חודרים לחלקים הנקבוביים של אמייל השן, המנקה חלקים מוכתמים של השן. בנוסף, אור 

 אור קר בעצמה גבוהה( מאיץ את תהליך החמצון ובדרך זו מקדם הלבנת שיניים.  מנורה זו היא התוצאה של (

.טכנולוגיה מתקדמת

,הלבנת שיניים תתקבל בשיטה זו ע"י טיפול אחד בלבד. בדיקה של צבע אמייל השן תעשה בסוף הטיפול

.לבדוקאת השינוי, כאשר הצבע יכול להשתנות עד 7 גוונים 
ההשפעות של הלבנה יכולות לדעוך לאחר 6  חודשים עד כמה שנים כתלות  בהיגיינת פה. במק

.רה של דעיכה ,  יש צורך בטיפול חוזר

אחרילפני 

טיפול מתהלך עם מרזבים -10-15  ימים 

רופא מבצע על דגמים מטביעות שיניו של החולה, שני מרזבים שקופים,מדויקים מאוד המכילים את כיסי הג'ל 
הרופא נותן לחולה קופסא המכיל מזרקים של הג'ל מלבין. החולה ישים את הג'ל הפעיל בתוך הבורות ולאחר מכן 
יכניס אותם לפה למשך 30 עד 60 דקות ביום. משך הזמן של "הטיפול המתהלך"  הוא בדרך כלל 15 ימים. כבר

.ביום השני,  ניתן להבחין בתוצאות 
היתרון של תהליך ההלבנה הוא, שלאחר מכן המטופל יוכל להשתמש במרזביו למשך 6 חודשים ולאחר מכן , כל

 .מה שדרוש הוא טיפול של שיננית בלבד בכדי לתת מחדש זוהר לשיניים

שיחזור חיוך זוהר אפשרי 

הודות לטכניקות של 

הארה.

הבהרת השיניים זה לא 

משהו טריוויאלי.התייעצ

.ות יסודית הינה חיונית

תשתף

?רזב, במה לבחור

בפועל, ד"ר ג'יאמי מייעץ 

למטופליו לערבב את שתי 

טכניקות )טיפול אחד 

למנורה במרכז ועשרה 

ימים של טיפול ללא 

אשפוז( לתוצאות 

אופטימליות.
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