Varför blir mina tänder missfärgade?
Detta kan bero på många saker. Uppkommer vanligtvis
från missfärgningar från kaffe, te, rödvin, mat och
dryck innehållande färgämnen samt tobak.

Standard överenskommelse:
Fylls i av kund innan behandling och sparas av salong.

Datum:..............................
Namn:................................................................
Tel.nr:.....................................................................
email:......................................................................
Har du fått en tandrengörning de senaste 6
månaderna? snyggast resulta uppnås om
tandsten först avlägsnas.
ja____ nej____
hur lång tid sedan_____
Har du i framtänderna
plastfyllningar,kronor,broar,fasader

När skall jag inte göra en tandblekning?
Efter en större tandläkarbehandling. Vid graviditet,
amning och kemoterapi. Finns ingen dokumenterad
risk men försiktighetsprincipen bör naturligtvis råda.
Att tänka på innan tandblekningen:
Om det finns hål i tänderna och tandsten
rekommenderas detta att först behandlas hos
vederbörandes tandläkare. Tandsten bleks inte och
resultatet blir därför bättre om detta först avlägsnas.
Vissa patienters tänder är svårare än andras att bleka.
I dessa fall kan man behöva genomgå en extra
behandling för att uppnå önskat resultat. Extra
behandlingar är inte kostnadsfria. I några sällsynta fall
bleks inte tänderna alls. Sprickbildningar och fluoros
kan framträda tydligare efter blekning men återgår
normalt efter 1-2timmar.
• Jag har diskuterat mina förväntningar med
tandblekaren.
Hur länge håller blekningen?
Beror på dryckesvanor matvanor och munhygien. Men
minst 3 månader.

(både i överkäken och underkäken)?
ja____nej____
Har du tandlossning eller karies
(hål i tänderna)? Vid smärta i tänderna avrådes
tandbleknig.
ja____nej____

Vilket resultat kan man förvänta sig?
Med SmileffectZero gelen kan man förvänta sig ändra
2-9 färgtoner vitare tänder.
Vad kan man göra för att behålla blekeffekten?
Man kan behålla resutatet en längre tid genom att
dagligen använda Smileffect Soft White.

Är du gravid eller ammar du?
ja____nej_____
Annat?__________________________________
________________________________________
Färgprov start______________
Färgprov slut_______________

Efter att ha fått information angående tandblekning med
Smileffect ger jag mitt samtycke för behandling.

________________________________________________________
underskrift av kunden

Vad skall man tänka på efter blekningen?
Det är en efterverkan på en timme efter
behandlingen. Under denna period skall man inte äta
eller dricka utöver vatten. Rökning, snusning, mat och
dryck med färgämnen bör undvikas 48 timmar efter
behandling.
Tänderna är mer mottagliga för färgämnen under de
första 48 timmarna efter behandlingen, håller man
inte tidsramen kan blekeffekten bli sämre eller helt
spolieras. Efter blekningen kan det uppkomma vita
fläckar på tänderna men dessa försvinner normalt
efter 1-2 timmar
• Rökning och snusning är extremt missfärgande.
• Drycker som missfärgar är till exempel kaffe, te, rött
vin, öl, cola och andra “färgade” läskdrycker och juicer.
• Mat som missfärgar mycket är till exempel morötter,
rödbetor, tomater, ketchup, soja-, curry, jordgubbar,
hallon, blåbär, choklad, apelsiner mm
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