CLAREAMENTO DENTAL

EM QUE CONSISTE O CLAREAMENTO DENTAL?
Na realidade é o processo de liberação de oxigênio que clareia as pigmentações do esmalte e da dentina do dente.
Para que este procedimento ocorra de maneira eficaz e correta é necessário o uso de uma moldeira com uma
solução clareadora, feita sob medida para suas arcadas, para mantê-lo mais confortável e usá-la à noite, enquanto
dorme.
POR QUE OS DENTES MUDAM DE COR?
Existem varias causas, as mais freqüentes são: a idade, substancias com corante(café, chá, fumo, etc.),
traumatismos, antibióticos (tetraciclina), excesso de flúor, dentes tratados endodonticamente, restaurações
antigas, etc.
QUEM PODE SE BENEFICIAR COM O CLAREAMENTO?
Quase todas as pessoas. Existem casos onde o tratamento pode ser ineficaz.O dentista pode eleger candidatos
viáveis mediante uma completa inspeção bucal e um prévio diagnostico.
ESTE METODO É SEGURO?
Estudos realizados indicam que o clareamento dental quando bem indicado e feito sob supervisão do dentista, é um
método seguro para dentes e gengivas. É porém contra indicado para gestantes, mulheres em período de
amamentação, crianças com hipoplasia de esmalte e para pessoas que já apresentam retração gengival.
COMO FUNCIONA?
Coloca-se o gel clareador em uma moldeira, onde será encaixado nos dentes em forma de uma dentadura. O
ingrediente (Peróxido de Carbamida) penetra no esmalte e na dentina dos dentes clareando os locais manchados.
Este processo não modifica a estrutura dental, apenas altera sua cor.
QUANTO TEMPO DURA ESTE TRATAMENTO?
Os resultados são visíveis no final da primeira aplicação. Os resultados máximos se consegue em períodos de 10 a
14 vezes, isso quando o uso for correto e continuo, dependendo também do tipo de mancha.
QUANTO TEMPO DURA O RESULTADO OBTIDO PELO CLAREAMENTO?
Os dentes sempre ficarão mais claros uma vez que o processo foi efetuado com precisão e uso correto do
produto, porém em alguns casos, pode ser necessário uma aplicação de retoque por mais 1 ou 2 vezes a cada 6 ou
dependendo do caso, a cada 12 meses.

