Λεύκανζη ηυν δονηιών
Με ηελ πξόνδν ηεο ειηθίαο ηα δόληηα καο θαη απηά γεξλνύλ ,θζείξνληαη θαη πξνζξνθνύλ
ρξσζηηθέο από ην θαγεηό, ην ηζηγάξν, ηα θαθετδή πξντόληα κε απνηέιεζκα λα ζθνπξαίλνπλ.
Απηή ε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο ησλ δνληηώλ κπνξεί λα αλαζηξαθεί πνιύ απνηειεζκαηηθά, κε
λέεο ηερληθέο πνπ εθαξκόδνπκε ζηα ζύγρξνλα Οδνληηαηξεία . Επίζεο κε ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο
ιεύθαλζεο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ άηνκα κε ζθνπξόρξσκα δόληηα πνπ ζην παξειζόλ ζεσξνύλην
δύζθνια, όπσο άηνκα πνπ έιαβαλ ηεηξαθπθιίλε ζε παηδηθή ειηθία, ή από έπηλαλ λεξό κε
ππεξβνιηθό θζόξην .
Απηέο νη λέεο ηερληθέο θαη πιηθά είλαη αζθαιή θαη έρνπλ ηελ έγθξηζε ησλ πην έγθπξσλ
παγθόζκησλ νξγαληζκώλ, όπσο είλαη ε Ακεξηθάληθε Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία (ADA) θαη ν
Ακεξηθάληθνο Οξγαληζκόο Φαξκάθσλ θαη Τξνθίκσλ (FDA).
Τα ηειεπηαία ρξόληα έγηλε κεγάιε πξόνδνο ζηηο ηερληθέο θαη ηα πιηθά γηα ηελ ιεύθαλζε ησλ
δνληηώλ καο. Σαλ θαλόλαο, όια ηα δόληηα κπνξνύλ λα ιεπθαλζνύλ ,δελ κπνξεί όκσο λα
πξνβιεθζεί απόιπηα ην απνηέιεζκα πνπ εμαξηάηαη από ην είδνο ηεο ρξσζηηθήο. Γηα παξάδεηγκα
απνρξώζεηο ηνπ θίηξηλνπ θαη ηνπ θαθέ ιεπθαίλνληαη θαιά, αιιά νη απνρξώζεηο ηνπ γθξη κπνξεί
λα κελ ιεπθαίλνληαη ην ίδην θαιά.
Εάλ απνθαζηζηεί όηη ηα δόληηα ελόο αζζελή ρξεηάδνληαη ιεύθαλζε, κπνξεί λα πξνρσξήζνπκε
κε δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζεξαπείαο ή ζπλδπαζκό απηώλ. Με ηνλ ζπλδπαζκό,
πεηπραίλνληαη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα.
Ο έλαο ηξόπνο πνπ γίλεηαη ζην ηαηξείν , ιέγεηαη
α. Λεύκανζη ζηο ιαηπείο (chair side bleaching) :
απαηηεί 1-3 εθαξκνγέο ησλ 30 ιεπηώλ έσο 1 ώξα ,ηελ θνξά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεύθαλζεο
ζην ηαηξείν, είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί έλα ηδέιιπ ζηα νύια ή έλα «ειαζηηθό» γύξσ από
ηα δόληηα, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καιαθώλ ηζηώλ ηνπ ζηόκαηνο από ηα θαπζηηθά πιηθά ηεο
ιεύθαλζεο. Ακέζσο κεηά ηνπνζεηείηαη ζηα δόληηα ην ιεπθαληηθό πιηθό πνπ είλαη ζπλήζσο
Υπεξνμείδην ηνπ Υδξνγόλνπ 20-35% θαη κηα εηδηθή ιάκπα ή laser κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα θάλεη πην απνηειεζκαηηθή ηε ζεξαπεία.
β Λεύκανζη ζηο Σπίηι(home bleaching)
Υπάξρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ πξντόληα ιεύθαλζεο γηα ρξήζε ζην ζπίηη πνπ κπνξνύλ λα
αγνξαζζνύλ από θαξκαθεία είηε κπνξνύλ λα ζαο δνζνύλ από ηνλ νδνληίαηξν ζαο. Πξόζθαηα ε
Επξσπατθή Έλσζε απαγόξεπζε ηα πξντόληα απηά λα ρξεζηκνπνηνύληαη απεπζείαο από ηνπο
θαηαλαισηέο ρσξίο ηελ επίβιεςε Οδνληηάηξσλ.
Απηά ηα πξντόληα πεξηέρνπλ ππεξνμείδηα, θαη ζηελ πξάμε ιεπθαίλνπλ ηελ Αδακαληίλε πνπ είλαη
ε εμσηεξηθή νπζία ησλ δνληηώλ. Βαζηθέο Λεπθαληηθέο νπζίεο είλαη ην Υπεξνμείδην ηνπ
Καξβακηδίνπ( Carbamibe Peroxide 10%- 22% ) ,ή ην Υπεξνμείδην ηνπ Υδξνγόλνπ 3-10%.
Τα ιεπθαληηθά ηύπνπ Υπεξνμεηδίνπ δηαηίζεληαη ζε ζπζθεπαζία ηδειηνύ θαη ηνπνζεηνύληαη ζην
ζηόκα κέζα ζε κηα εηδηθή δηαθαλή καζειίηζα πνπ εθαξκόδεη κε αθξίβεηα ζηα δόληηα. Σπλήζσο
ρξεζηκνπνηνύληαη1-2 θνξέο ηελ εκέξα γηα 1-2 ώξεο ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύθηαο, γηα
πεξίνδν 2-3 εβδνκάδσλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεύθαλζεο, ηα δόληηα κπνξεί λα γίλνπλ
επαίζζεηα ζηα θξύα-δεζηά αιιά απηό είλαη παξνδηθό θαη θεύγεη κεξηθέο κέξεο κεηά ηελ δηαθνπή
ηεο ζεξαπείαο.
Οδονηόπαζηερ
Γεληθά όιεο νη νδνληόπαζηεο αθαηξνύλ ηηο επηθαλεηαθέο ρξσζηηθέο δηόηη ζηελ ζύζηαζή ηνπο
έρνπλ ήπηεο απνηξηπηηθέο νπζίεο. Μεξηθέο «ιεπθαληηθέο» νδνληόπαζηεο έρνπλ εηδηθνύο ρεκηθνύο
ή ιεηαληηθνύο παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηελ αθαίξεζε ησλ επηθαλεηαθώλ ρξσζηηθώλ. Όκσο ζε
αληίζεζε κε ηα ππεξνμείδηα νη νδνληόπαζηεο δελ επεξεάδνπλ ην εζσηεξηθό ρξώκα ησλ δνληηώλ
θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο είλαη γηα πνιύ απιά πεξηζηαηηθά.
Επεηδή πξόζθαηα ιαλζαζκέλα αλαθέξζεθε ζην ηύπν όηη δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ιεπθαληηθώλ

πιηθώλ κε πεξηεθηηθόηεηα ζε Η2Ο2 (Υπεξνμείδην ηνπ Υδξνγόλνπ) πέξαλ ηνπ 0,1 %, ζαο
παξαζέησ απηνύζηα ηελ απόθαζε ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζε
ζπλεδξία ηεο ζηηο 17 Σεπηεκβξίνπ 2002, απνθάζηζε:
«Το ποζοζηό ηος Η2Ο2 (Υπεποξείδιο ηος Υδπογόνος) ζε λεςκανηικά πποφόνηα πος
σπηζιμοποιούνηαι από ηοςρ αζθενείρ ζηο ζπίηι, δεν ππέπει να ξεπεπνά ηο 3,6%(10%,
Υπεποξείδιο ηος Καπβαμιδίος). Λεςκανηικά πποφόνηα πος πεπιέσοςν πεπιζζόηεπο ηος 0,1%
Υπεποξείδιο ηος Υδπογόνος ππέπει να σπηζιμοποιούνηαι με επίβλετη Οδονηίαηπος. Τα
πποφόνηα αςηά ππέπει να αναγπάθοςν πποειδοποίηζη για ηην αλόγιζηη σπήζη και όηι δεν
ππέπει να σπηζιμοποιούνηαι καηά ηην διάπκεια ηηρ εγκςμοζύνηρ ή από άηομα εθιζμένα ζηο
καπνό και ηο αλκοόλ.»
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