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Un studiu al Academiei Americane de
Cosmeticã Dentarã aratã faptul cã, în
ultimii 5 ani, solicitãrile pentru proceduri de albire dentarã au crescut cu
300% în rândul pacienþilor cu vârste
sub 50 de ani.
Albirea dentarã (lb. eng. - bleaching) este un procedeu chimic realizat cu ajutorul produselor pe bazã de
peroxid de hidrogen. Concentraþia peroxidului poate
varia între 12% ºi 50% în funcþie de produsul folosit.
Chiar dacã procedeul albirii dentare este complex,
marea majoritate a substanþelor folosite oxideazã, formând dioxid de carbon ºi apã. Peroxidul are un pH
optim dacã valoarea este cuprinsã între 9,5 ºi 10,8.

2 H2O2 => 2 H2O + O2
Peroxidul de hidrogen difuzeazã prin matricea organicã a smalþului ºi a dentinei. Pe parcursul procedurii
(care nu este lipsitã de riscuri), pacientul trebuie sa aibã
ochii, gingiile ºi tegumentele protejate, astfel fiind contraindicatã anestezia localã tocmai pentru a avea un
feedback pentru potenþialii stimuli distructivi.
Majoritatea studiilor efectuate în anii ’80 s-au referit
la posibilele afectãri ireversibile/distrugeri ale pulpei
dinþilor vitali. Se ºtie cã substanþele se pot infiltra prin
smalþ ºi dentinã, ajungând la pulpa dintelui. Totuºi,
ultimele studii au arãtat cã folosind peroxid în concentraþii cuprinse între 30% ºi 35% pot apãrea modificãri
histologice în interiorul pulpei dentare, dar în majoritatea cazurilor acestea sunt reversibile. De asemenea,
s-a demonstrat faptul cã folosirea concomitentã a per-
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oxidului ºi a unei surse de cãldurã (lampã fotopolimerizabilã) este mai nocivã decât fãrã a folosi lumina în timpul procesului ºi poate duce la rãspunsuri inflamatorii
uºoare asupra dinþilor trataþi.
În cazul procedeului de albire trebuie luate mãsuri de
precauþie asupra dinþilor devitali (fãrã nerv), care, în
urma acestui proces, obþin modificãri majore de
culoare, dupã care zona cervicalã se resoarbe ºi poate
duce chiar la fracturarea coroanei dintelui.
Cea mai agresivã metodã de albire rãmane cea realizatã acasã, în urma cãreia dinþii pot deveni mult mai
susceptibili la carii. Procesul cariogen se iniþiazã la pH
sub 5,5 pentru smalþ ºi 6,0 pentru dentinã. O altã preocupare, privind albirea dentarã pe timpul nopþii, o constituie potenþialul cancerigen al peroxidului de hidrogen
ºi al peroxidului de carbamidã asupra þesutului moale
(al gingiei).
Trebuie cunoscut faptul cã existã mai mulþi factori
care influenþeazã reacþia de albire: curãþirea dinþilor,
timpul de expunere, concentraþia peroxidului de hidrogen, lipsa bacteriilor din cavitatea bucalã, pH-ul, sursa
de energie ce activeazã substanþa. Toþi aceºti factori
influenþeazã eficienþa ºi siguranþa în care se desfãºoarã
procesul de albire.
Este foarte important ca, în momentul aplicãrii agentului de albire, dinþii sã fie uscaþi ºi curãþaþi de placa
bacterianã, motiv pentru care este indicatã efectuarea
detartrajului dentar în prealabil. Dinþii trebuie sã fie
curaþi deoarece materiile organice de pe suprafaþa lor
pot interacþiona cu substanþa de albire ºi pot duce la
reacþii chimice inadecvate.

Expunerea totalã a dinþilor la materialul de albit nu trebuie sã depãºeascã 30 de minute, iar concentraþia
optimã variazã între 30% ºi 35%.
Gelurile sunt mult mai bune decât amestecurile de
pulbere-apã deoarece, în urma acestui amestec, concentraþia peroxidului scade la 25%. Gelurile folosite
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acasã conþin peroxid de hidrogen în concentraþie 2%-6%
sau peroxid de carbamidã 10%-15%. Pentru a creºte
valabilitatea acestor geluri, în compoziþia lor se adaugã
acid citric sau fosforic. Folosirea repetatã a acestor
geluri duce la demineralizarea smalþului ºi a dentinei,
favorizându-se apariþia cariilor la nivel cervical. Este
recomandat ca în aceastã perioadã sã se renunþe la
fumat, din cauza efectului cancerigen al peroxidului de
hidrogen în combinaþie cu fumul de þigarã.
Aplicarea gelului de albit pe dinþi trebuie sã fie uniformã ºi lipsitã de bule pentru a asigura o albire uniformã
a suprafeþei dentare. Monitorizaþi starea ºi progresul
pacientului în timpul tratamentului ºi opriþi procesul
dacã pacientul prezintã sensibilitate, disconfort sau
dacã rezultatele clinice depãºesc efectele dorite de
pacient ori clinician.
Nu se recomandã folosirea gelului de protecþie la
pacienþii cu sensibilitate cunoscutã la rãºinã. Este
indicatã testarea acestuia la nivelul unei mici zone
de gingie, înainte de începerea procedurii. Dacã
pacientul prezintã sensibilitate dentarã în timpul procedurii, medicul trebuie sã opreascã ºi sã evalueze
starea pacientului. NU se continuã dacã sensibilitatea persistã. În timpul polimerizãrii gelului de protecþie, lampa se menþine la o distanþã de 2 cm de
zona respectivã, pentru a reduce sensibilitatea termicã indusã de acest proces. Opþional, la sfârºitul
procedurii, se poate aplica vitamina E la nivelul þesutului moale iritat.

Albirea acasã poate fi eficientã în
tratamentul dinþilor coloraþi în sfera
galbenului.
Cea mai recomandatã procedurã de albire este cea
efectuatã în cabinetul stomatologic. În multe cazuri se
folosesc surse de energie variate - plasma sau ultravioletele sunt cele mai folosite. Din pãcate însã aceste
surse, altele decât lumina laser, sunt mult prea puþin
active pentru a influenþa potenþialul de albire al peroxidului. Clinical Research Associates a publicat
numeroase studii în care au demonstrat faptul cã aceste surse luminoase, altele decât laserul, pot albi dinþii
vitali cu una sau maximum douã nuanþe ºi cã toate produsele au avut aceleaºi rezultate îndoielnice.

Timpul ºi concentraþia materialului aplicat pe dinþi
sunt singurele douã elemente care influenþeazã eficienþa rezultatului final. Concluzia studiului a fost faptul
cã lumina generatã de laser este singura capabilã sã
influenþeze pozitiv procesul de albire. Cum nu toate
laserele au aceeaºi lungime de undã, ºi ele pot afecta
ireversibil pãstrarea vitalitãþii dintelui.

KTP ºi Argon Laser sunt cele mai
benefice sisteme atât pentru dinþii
vitali cât ºi pentru dinþii devitali. În
timpul procedurii laser este necesarã
purtarea ochelarilor de protecþie de
cãtre personalul medical ºi pacient.
Personalul medical care nu poartã
ochelari de protecþie nu trebuie sã
intre în salã în timpul utilizãrii laseru lui. Ochelarii de protecþie primiþi
împreunã cu sistemul LaserSmile
sunt specifici pentru lungimea de
undã a acestui laser ºi protejeazã
medicul, pacientul ºi personalul
medical de orice contaminare a
ochilor cu radiaþia laser.
De asemenea, în timpul procedurii laser trebuie
folosite mãnuºi de protecþie. Trebuie menþionat faptul
cã materialul de albit, în contact cu mucoase sau cu
zone neprotejate, poate fi caustic ºi poate cauza iritaþii
sau arsuri. Dacã, în timpul procedurii, pacientul acuzã
disconfort sau arsuri, aceasta este opritã ºi zona este
irigatã cu cantitãþi mari de apã, fiind evacuatã cu ajutorul aspiraþiei chirurgicale.
Este necesar un control dentar profesional privind
indicaþiile locale ºi generale ale acestui sistem, control
efectuat de personalul medical auxiliar. Totodatã, este
recomandat ca medicul dentist sã efectueze un control
intraoral complet ºi radiografic pentru a stabili indicaþia
de folosire a acestei proceduri.
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Antecedentele medicale ale pacienþilor trebuie evaluate cu atenþie, ca de exemplu: alergii la peroxidul de
hidrogen sau la alþi agenþi oxidanþi, afecþiuni ale aparatului cardiovascular sau respirator, disfuncþii sangvine
sau deficienþe ale sistemului imunitar. Sistemul
LaserSmile nu trebuie folosit la pacienþi cu alergii la peroxidul de hidrogen. Este necesarã aprobarea din partea
medicului specialist atunci când existã dubii în privinþa
tratamentului.
Gradul de albire variazã de la pacient la pacient, în
funcþie de tipul de coloraþie dentarã, de grosimea
smalþului, de vârstã ºi de tehnica de albire. Astfel, pe
Scala de Nuanþe (strãlucire) Vita (*) rezultatele variazã
între 1 ºi 12 nuanþe. Dinþii cu coloraþii profunde, intrinseci, în tonuri de gri, în general, nu vor rãspunde la fel
de bine precum cei cu tonuri de galben. Din acest motiv,
aºteptãrile pacientului trebuie discutate anterior
începerii procesului de albire. Este recomandatã evaluarea nuanþei iniþiale a dinþilor, înaintea tratamentului
laser, ºi, din nou, la sfârºitul tratamentului. Deºi este
posibilã aplicarea gelului de albit LaserSmile în trei
cicluri per ºedinþã, rezultatele dorite pot fi obþinute în
una sau douã aplicãri. Dar, dacã este necesarã o albire
ulterioarã, medicul poate programa o nouã ºedinþã
peste douã sãptãmâni.
Trebuie reþinut faptul cã pacienþii cu boalã parodontalã, suprafeþe radiculare expuse, smalþ deteriorat sau
fisurat, cu alergii la diverse produse chimice, ca peroxidul de hidrogen, sau alte condiþii similare nu sunt candidaþi pentru procedee de albire.

Ce trebuie sã ºtiþi
despre albirea dinþilor?
• Dacã doriþi sã vã albiþi dinþii trebuie sã vã
asiguraþi cã aveþi o danturã sãnãtoasã.
Cariile, dinþii sensibili sau ciobiþi, infecþiile
sau problemele parodontale (gingivale) trebuie diagnosticate ºi tratate înaintea oricãrei
proceduri de albire a dinþilor. În caz contrar,
puteþi avea neplãceri în timpul procedurii de
albire, prin agravarea problemelor existente,
fiind contraindicat în aceste cazuri.
• Începeþi cu un control stomatologic! Este de
preferat un control stomatologic înainte de a
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alege produsul de albit, fie el ºi din farmacie.
Medicul dentist poate evalua, diagnostica ºi
trata afecþiunile dentare existente ºi poate
sã sfãtuiascã pacientul asupra diferitelor
metode de albire dentarã. Cu siguranþã,
metodele profesionale vor da rezultate mult
mai bune, mai sigure ºi, cel mai important,
predictibile, în comparaþie cu cele nerecomandate de medicul stomatolog. Diag nosticarea cauzei coloraþiei dinþilor – traumatism, pete cauzate de alimentaþie sau tutun,
tratamente medicamentoase în precedent –
este foarte importantã în alegerea metodei ºi
materialului de albire. În lipsa acestuia,
puteþi pierde timp ºi bani, pentru cã albirea
dinþilor se realizeazã doar pe smalþul natural
al dinþilor, nu pe coroane sau obturaþii
dentare.
• Puteþi gãsi multe metode ºi materiale de
albit cãrora li se face reclamã pe internet sau
la televizor. Pacienþii ar trebui sã fie îngrijoraþi de calitatea ºi siguranþa folosirii lor în
lipsa unei consultãri în prealabil cu medicul
dentist. Substanþele care intrã în componenþa gelurilor pentru albit pot afecta ireversibil structurile dentare moi sau dure.
• Discutaþi cu medicul dentist avantajele ºi
dezavantajele fiecãrei metode de albit, pen tru a o alege pe cea optimã în cazul
Dumneavoastrã! El vã poate îndruma cãtre
cea mai indicatã procedurã ce poate fi realizatã în cabinetul stomatologic ºi poate dura
mai mult decât o vizitã. Fiecare întâlnire
poate dura de la 30 de minute pânã la o orã
ºi poate continua ºi acasã, zilnic, pe parcursul câtorva sãptãmâni.
• Dinþii albi ºi strãlucitori sunt de dorit, însã un
zâmbet sãnãtos este mult mai important.
Medicul vã poate ajuta sã obþineþi nu doar un
zâmbet strãlucitor, ci unul sãnãtos, care sã
contribuie la starea generalã a sãnãtãþii
Dumneavoastrã.
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