
Рекомендації по догляду за зубами після відбілювання

Відбілювання зубів - це процедура, після якої Ваші зуби зберігають білосніжний вигляд
протягом декількох років.
Однак для підтримки стійкого ефекту важливо не тільки саме відбілювання, але і додатковий
догляд за зубами протягом наступних кількох днів.

У перші два дні після відбілювання емаль є особливо чутливою до барвників, кислот і інших
агресивних середовищ, тому для збереження і підтримання результату в цей проміжок часу
слід дотримуватися деяких порад стоматолога:

1. Гігієна повинна бути особливо ретельною і в той же час делікатною. Користуйтесь
м'якішою зубною щіткою і намагайтеся очищати зуби після кожного прийому їжі. Бажано
використовувати зубну пасту, рекомендовану Вашим стоматологом (краще з вмістом
фтору, безбарвною) і як додатковий засіб очищення - зубну нитку.

2. Нікотин і смоли, що містяться в сигаретах, мають настільки сильний фарбуючий ефект,
що бажано повністю виключити їх після відбілювання.

3. Протягом першої доби після відбілювання зуби можуть мати підвищену чутливість, тому
4. постарайтеся не вживати надмірно холодну і гарячу їжу.
5. При виникненні больових відчуттів в порожнині рота після відбілювання рекомендується

звернутися до лікуючого лікаря.
6. Важливим є регулярні відвідування стоматолога з метою профілактичного огляду і

професійного чищення зубів для підтримки тривалого ефекту відбілювання (не рідше 1
разу в 6 місяців).

Потрібно виключити зазначені нижче продукти харчування і напої:
● кава (в крайньому випадку розбавляйте каву молоком в пропорції 60:40, а то і 70:30);
● чай. На жаль, і чорний, і зелений чай забарвлюють емаль. Якщо від чаю відмовитися

неможливо, чорний пийте холодним через коктейльну трубочку, а зелений заварюйте не
дуже міцним;

● вино. Відмовтеся від червоного вина і віддайте перевагу білому;
● соуси з "кольорових" овочів протипоказані при відбілюванні;
● газована вода і соки. Завзятим фанатам газованої води можна користуватися трубочкою

після відбілювання;
● кольорові «весняно-літні» продукти. Такі овочі, як буряк і морква. Ягоди: чорниця,

смородина, ожина, малина, кавун. Фрукти: виноград, манго, апельсини і лимони
забарвлюють емаль, але, на щастя, їх виключення не обов'язково, оскільки вони потрібні
організму. Єдина вимога - це користуватися спеціальним ополіскувачем після прийому
таких продуктів;

● карамельки і кольорові цукерки. Мало того, що фарбують, так ще й руйнують емаль за
рахунок великої кількості цукру, що міститься в них. Те ж саме стосується морозива на
основі нібито натуральних соків.



Що ж можна вживати:
● білі продукти. Це всі кисломолочні вироби - молоко, йогурт, кефір, сир;
● прозору продукцію. Сюди відносяться нежирні м'ясні і рибні бульйони, каші, а також

рослинна олія і сік лимона (в невеликих порціях при заправці страв);
● безбарвні овочі. Сміливо вживайте огірки і капусту всіх видів;
● борошняні вироби. Допускаються макарони, хліб, злаки без додавання соусів.

Стоматологія SKYCLINIC
Увага! У разі необхідності консультації Ви можете звернутись до нас за адресою і телефоном:
стоматологія SKYCLINIC, вул. Нивська 4-Г, (068) 270 20 20
Бажаємо Вам міцного здоров’я!


