СТУДИО ЗА ЕСТЕТИЧНА И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА „МЕГАДЕНТ“
ИЗБЕЛВАНЕ / ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕТНА ПО ЗЪБИТЕ - КОЕ РЕШЕНИЕ Е НАЙ-ДОБРО ЗА ВАС
ПОЛИРАНЕ

ИЗБЕЛВАНЕ

БОНДИНГ

ПОРЦЕЛАНОВИ ФАСЕТИ

КОРОНИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Около 15 – 30 минути.

Професионално: 1 – 3 визити

1 визита при зъболекар.

при зъболекар, 30 – 90 минути на

2 визити при зъболекар,

2 визити при зъболекар, 1 – 4 часа на

1 – 4 часа на визита.

визита (до 4 зъба).

визита.
Вкъщи: Ежедневно, 1 – 12
месеца.
ПОДДРЪЖКА
Професионално

Внимателно почистване с четка

Професионално почистване 3 – 4

Професионално почистване 3 – 4

Избягване да се отхапват надолу

почистване 4 – 6 пъти на

за зъби след хранене за

пъти на година. Избягване на

пъти на година. Избягване на

твърди храни и сладолед.

година.

премахване на плаката.

свръхзвуковото и абразивно

свръхзвуковото и абразивно

Редуциране приемането на

Избягване да се пуши и храни,

почистване при зъболекар,

почистване при зъболекар,

рафинирана захар. Професионално

които оставят петна (айца, кафе

отхапване надолу с предните зъби отхапване надолу с предните зъби

и чай). Професионално

и дъвчене на твърди храни. Визита и дъвчене на твърди храни. Визита година. Използване на флуорната

почистване 3 – 4 пъти на година.

при зъболекар за

при зъболекар за запечатване на

паста за зъби и вода за уста.

полиране/поправка.

границите.

Почистване с конец за зъби поне

почистване най-малко 3 – 4 пъти на

веднъж на ден.
РЕЗУЛТАТИ
Повърхностните петна

Дълбоките жълти петна могат да Незабавно маскиране на петната.

Бляскави и естествено изглеждащи Могат да бъдат постигнати най-

лесно биват отстранени.

бъдат изсветлени, кафявите и

зъби с ефективно маскирани петна. добрите резултати по отношение на

сиви са много по-трудни за
повлияване.

цвят, форма и размер на зъбите.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ
Обикновено 2 – 6 месеца.

Неопределено. Възможно

3 – 8 години. Възможна честа

подсилване на ефекта веднъж

поправка/подмяна.

5 – 12 години.

6 – 15 години (зависи от счупвания,
проблеми с тъкани и разрушаване).

годишно.
СТОЙНОСТ
(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

(след консултация)

Най-малко инвазивен и

Безопасен метод. Обикновено

Без болка. Видими резултати след

По-малка податливост на

Зъбите могат да бъдат избелени до

възможно най-евтин

без болка при възрастни. Без

първата процедура. Малко или

пропукване от бондинга.

желаната степен и да бъде

метод. Без болка.

отнемане от зъба. Не изисква

никакво отнемане от зъба.

Изключително добра връзка с

подобрена формата им. Понякога е

Безопасен. Без отнемане

упойка. По-евтин метод от много Обикновено без упойка. По-евтин

емайла. Минимално зацапване,

възможно преструктуриране на

от зъба.

други опции.

метод от порцелановите фасети и

промяна в цвета или загуба на

зъбите. По-дълготраен от всеки друг

короните. Лесен за коригиране.

блясък. Минимално отнемане от

метод.

ПРЕДИМСТВА

зъба. По-дълготрайно от бондинга.
Обикновено без упойка.
НЕДОСТАТЪЦИ
Може да не постигне

Възможно е естественият цвят

Податливост към напукване и

По-скъп метод от бондинга.

Възможно счупване. Изисква

желаната белота.

на зъбите да не може да бъде

петна. Има ограничен естетичен

Трудно за възстановяване, ако

слагане на упойка. Формата на

възстановен. Може да причини

ефект. Възможно трудно

фасетите се пропукат или счупят.

зъбите е променена (част от зъбния

дискомфорт. Само 85% от

покриване на тъмни петна. Може

Необратим ефект, ако част от

емайл е премахнат). Може да се

случаите са успешни. Възможно

да изисква минимално отнемане

емайла е отнет. Може да се появи

появи разделителна линия между

удължаване на срока за

от зъбите, за да премахне някои

оцветяване между зъбите, в

зъба и короната, ако венецът се

процедурата. Може да не

петна. Възможно възпаление на

зависимост от подготовката на

отдръпне. По-скъп метод от

постигне желаната белота.

венците, ако границите не са

фасетите. Границите могат да се

бондинга.

добре оформени.

размият и това да наложи
възстановяване.

