TANNBLEKING
Tannbleking
990,På TM kan du få utført profesjonell tannbleking. Du får en skinne eller en
kinnholder i munnen og det påføres blekemiddel direkte på tennene eller i en
tannskinne (avhengig av type blekemetode som velges for deg). Du ligger i
30 minutter med en UV-lampe rettet mot munnen og du har
beskyttelsesbriller på. Behandlingen innebærer ikke noe ubehag, annet enn
at noen kan synes det er litt ubehagelig å ligge lenge med
tannskinne/kinnholder i munnen. I etterkant av behandling kan noen oppleve
lett ising i tennene, men dette går over. Behandler er tilstede under hele
behandlingen sånn at du vil bli tatt godt vare på og har muligheten til å si fra
om det skulle være noe. Behandler gjør også vurderinger underveis om hvor
lenge du kan ligge med blekingen på.
Du må ha fått undersøkt tennene dine hos en tannlege de siste 6 månedene
og du kan ikke ha hull i tennene ved behandling. Kun naturlige tenner blir
bleket, så dersom du har skallfasetter eller fyllinger så vil ikke fargen på
disse påvirkes. Eventuell tannstein eller røykbelegg vil kunne ligge i veien for
blekemiddelet og forhindre et godt resultat.
Hvor hvite blir tennene?
Hvor hvite de blir avhenger av din egen tannfarge fra naturens side, hvilken
type misfarging som er i tennene, alder, m.m. Noen er engstelige for at
resultatet skal bli unaturlig hvitt; det gjør det ikke, og du kan når som helst
avslutte behandlingen. Den kan også forlenges om du ønsker det, da noen vil
behøve flere behandlinger for å fjerne all misfarging.
Kan alle bleke tennene?
I noen tilfeller er ikke bleking tilrådelig, for eksempel dersom du har svært
lyse tenner fra før, hvis emaljen er veldig tynn eller hvis tennene er skadet på
en måte som har medført fargeforandring fra innsiden. Det er ikke alltid
mulig å forutse om dine tenner er misfarget på en måte som lar seg bleke fra
utsiden.

