
Erklæring om ZOOM Professionel Tandblegning

Professionel Tandblegning med Philips ZOOM Teknologi vil hjælpe dig at få lysere tænder efter kun ét
klinikbesøg, under kontrol af din tandlæge. 

Blegeproceduren tager ca. 1 - 1,5 time.  Patienten får en kile i munden som holder den åben under
behandling, og vi putter en speciel gel på tænderne som skal afbleges. Blege gel aktiveres af en UVA-
blegningslampe, mens vi beskytter tandkødet og ansigtet.
Under  behandling  kan  patienten nogle  gange  mærke  en  vis  følsomhed  (ligesom  man  havde
kuldefølelse på tænderne), dette forsvinder dog senest inden de næste 36 timer. Man må godt tage en
smertestillende inden behandlingsstart efter  behov.  Har  du nogen medicinallergi  bedes du at  gøre
tandlægen opmærksom på dette. 

Resultatet af tandblegning varierer, afhængigt af, hvorfor og hvordan tænderne var misfarvede. Bedste
resultater får vi ved gullige tænder. Vi ser blegning i mindre grad ved grå- eller brunlige tænder. Vi får
bedre  resultater  ved  tænder  som er  blevet  affarvet  med tiden,  end  ved  dem der  altid  har  været
mørkere  grundet  genetiske  årsag,  eller  som  en  følge  af  medicinsk  behandling.  Forventet  resultat
stemmer i fleste tilfælde, men kan ikke altid forudses 100%. Tandkroner, broer, plastfyldninger kan ikke
lysnes.  Det kan være nødvendigt at foretage en ekstra behandling ved rodbehandlede, døde tænder
som er blevet misfarvet.  
ZOOM tandblegning  må  kun  foretages  ved  gode  mundhygiejne.  Har  patienten  blødende  tandkød,
tandsten  eller  dybe  caries  i  tænderne,  kan  tandlægen  afvise  behandlingen.  Zoom  tandblegning
anbefales  heller  ikke til gravide eller ammende, lysfølsomme personer, patienter med igangværende
stråle-, eller kemoterapi, sukkersyge eller hjertepatienter.

E  fter tandblegning må man ikke forbruge mad- eller drikkevarer med farvestoffer   i én uge   (kaffe, Cola,
rødvin, the, spinat, rødbede, mørke bær, ketchup osv.),   dette g  ælder også rygning.
Resultatet af tandblegning i det lange løb afhænger også af patientens ernæring, da visse mad- og
drikkevarers farvestoffer kan medføre, at tænderne bliver hurtigere misfarvet. Såfremt man ønsker at
bevare resultatet, kan man vedligeholde lysningen med hjemmeblegning vha. den sæt man får med
hjem.  Tandlægen vil oplyse om hvordan den skal bruges. 

Jeg har læst og forstået ovenstående, samt jeg har fået svar på alle mine spørgsmål
vedr. behandling. 

Dato: …………………………………      Patientens underskrift: …………………………………………………..


