
TÉNYEK &
TÉVHITEK 
a fogfehérítésről



A VaLiD Dental Medical nagykereskedőház egyik célkitűzése, hogy a

professzionális fogászati szolgáltatásokhoz kiváló minőségű

alapanyagokat biztosítson a fogorvosok számára.

 Az eszközök és alapanyagok felhasználásán túlmenően azonban azt

is fontosnak tartjuk, hogy a fogászati kezelések során felmerülő

kérdésekre pontos és szakértő válaszokkal szolgálhassanak a

fogorvosok. 

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK

Ennek érdekében, valamint az interneten

keringő hiedelmek eloszlatására állítottuk

össze Dr. Götz Gergely segítségével ezt a

kiadványt, melynek célja, hogy a

páciensekben a fogfehérítéssel

kapcsolatosan felmerülő kérdésekre

lényegre törő és hiteles információkkal

tudjunk szolgálni.

" M A G A  A  M O S O L Y  A
R A G Y O G Á S .

S E M M I  M Á S .
A  M E G É R K E Z É S . "



Az otthoni fogfehérítés már igen elterjedt és egyszerű eljárás.
Mikor és miért érdemes a rendelői fogfehérítést választani?
- A rendelői fogfehérítés előnye, hogy „egy ülésben” elérhető az az

eredmény, amely az otthoni sínes fogfehérítés esetében kb. két hetet

vesz igénybe. A rendelő fogfehérítést követően 48 órán belül, míg az

otthoni sínes módszerrel legalább két hétig nem tanácsos színes

ételeket, italokat fogyasztani, vagy színes fogkrémet használni. Annak

érdemes az otthoni módszert alkalmazni, aki képes betartani a

hosszabb időtartamra szóló „aszkéta” életet, viszont saját

életritmusához igazodva szeretné a fehérítést elvégezni.

A rendelői fogfehérítés gyors megoldás?
- A rendelőben végzett lámpás fogfehérítés előkészítéssel együtt, kb.

másfél órát vesz igénybe. Az otthoni sínes megoldás esetén – akár

éjszakai vagy nappali gélt használunk – hozzávetőlegesen két hétre

van szükség ahhoz, hogy a rendelői lámpás fogfehérítéssel azonos

eredményt érjünk el.



Kifehéredik-e az íny, ha nem
megfelelően kenjük fel a zselét?
- Látszólag igen, de szerencsére az

eredmény nem végleges – ez a nem

megfelelő izolálás miatt kialakuló

íny megmaródásból származik és

emiatt az íny felületi rétege

átmenetileg kifehéredhet. A

készletben található e-viaminos

ecsetelés után ez az állapot

helyreáll.

Lehet-e fehéríteni aktív szénnel,
banánhéjjal, eperrel és
szódabikarbónával?
- Léteznek otthon is használható

praktikák, de ezek hatása nem a

valódi fehéredésen alapul, hanem a

fényesebb fog csillogása adja.

A fluoridos foltok eltüntethetők-
e a fehérítési eljárás során? 
- Igen, de általában kombinált

(rendelői és otthoni) kezelést

igényel az adott fogszínprobléma.

Ezt minden esetben a kezelőorvos

dönti el. 

 

Mindenkinek lehet fogat
fehéríteni?
- Aki megfelelő szájhigiénével

rendelkezik, annak igen. Azt azért

tudni kell, hogy a tömések és

fogpótlások anyaga nem fog a saját

fogakkal együtt fehéredni.



Fogszabályozás előtt, vagy után fehérítsünk?
- A fogfehérítést a fogszabályozás folyamatának befejezése után lehet

elvégezni.

 

Az otthoni fogfehérítés fájdalmas eljárás, okoz-e
fogérzékenységet?
- Nem jár fájdalommal, néhányan tapasztalnak átmeneti

fogérzékenységet, ami teljesen normális reakció a fehérítés alatt és

után, elsősorban az erősebb koncentrációjú anyagoknál. Relief gél

használatával azonban megelőzhető, csillapítható, és maximum 1-2

napon belül teljesen megszűnik az érzékenység. 

A lámpás fehérítés fájdelmasabb-e mint az otthoni?
A 6% -os hidrogén-peroxid tartalmú ZOOM fogfehérítő rendszer

használatánál (mely megfelel a jelenlegi szabályozásnak) 

nem tapasztalnak a páciensek érzékenységet sem.

 Mi okozhatja az elszíneződést?
- Az elszineződéseknek nagyon sok oka lehet.

A legelterjedtebbek a mindennapi táplálkozási

szokások (kávé, tea, kóla, dohányzás) és az

öregedés. Ezek mellett beszélhetünk még

tetraciklin vagy fluorózis által okozott, valamint

trauma következtében létrejövő

elszíneződésekről is. 

Kinek ajánljuk a rendelői lámpás fehérítést?
- Azoknak, akik a legfehérebb fogakat

szeretnék a legrövidebb idő alatt. A Zoom! a

jelenleg piacon lévő fogfehérítő rendszerek

közül a leghatékonyabb fogfehérítő módszer.

Legyen Ön is sztár, hódítson a mosolyával!



Mennyire tartós a fogfehérítés?
- Minden féle fogfehérítés (rendelői, vagy otthoni) tartóssága a

páciens életvitelén múlik. Egy teljes procedúra utáni végeredmény

megtartása érdekében, félévenként, illetve évenként, színfenntartó

kezelés elvégzését javasoljuk. Ez azt jelenti, hogy egy fogorvosi

kontroll után két-három napon keresztül otthoni fehérítést érdemes

végezni.

Melyik fajta fehérítés hatékonyabb, az éjszakai, vagy a nappali,
vagy a lámpás rendelői?
- Minden fajta fogfehérítés végeredménye azonos kell hogy legyen,

mivel mindegyik eljárásnál a hidrogénperoxid oxidálja a pigmenteket,

melyek az elszíneződésért felelnek.  Az éjszakai vagy a nappali sínes

otthoni fehérítés kezelési időtartama azonos. Igazán, csak a páciens

komfortérzetén múlik, melyiket választja. Az időtartama alap esetben

2-3 hét, de mindig a páciens diszkomfort tűrő képességén múlik,

hogy mennyivel hosszabbodik meg. A rendelői fehérítés orvosi

kontroll alatt másfél óra alatt teljes eredményt biztosít.

Tényleg betiltották a 30%-os orvosi székben használt
hidrogénperoxidos fehérítő technológiát?
- Igen, valóban az Európai Unióban a 6%-os hidrogénperoxid

tartalomnál magasabb koncentrációval rendelkező fogfehérítő

technológiák alkalmazása TILOS. Ezért fejlesztette a Philips cég sok

éves tapasztalat birtokában a ZOOM lámpás fehérítő anyagot, mely

6% koncentrációval a korábbi 30-35%-os anyagokkal szemben is

kiállja a próbát.



Mi a Zoom fogfehérítés?
- Olyan rendszer, amely a fog belső rétegeiben képződött

elszíneződést kifehéríti.

 

Miben különbözik a ZOOM! a többi rendelői lámpás fogfehérítő
rendszertől?
- A ZOOM! nemcsak a fogfehérítést foglalja magában, ennek

használatával az orvos és a páciens egyaránt egy teljes

szolgáltatáscsomagot vásárol, melynek része az elő- és utókezelés is,

amelyet minden más - jelenleg ismert - rendelői lámpás fogfehérítő

rendszer figyelmen kívül hagy. A ZOOM! tehát nem csak egy egyszerű

fogfehérítés, sokkal inkább egy olyan komplex szolgáltatáscsomag,

amely nemcsak Magyarországon, de az egész világon egyedülálló. 

 

A fogfehérítést követően bizonyos ételeket nem lehet fogyasztani!

A rendelőben végzett lámpás fogfehérítés napján tilos, a következő

két napban kerülendő a színezéket tartalmazó ételek fogyasztása.

Elsősorban a kávé, tea, vörösbor, üdítők, paprikás ételek, áfonya,

meggy stb. színezheti el a fogakat. Nem ajánlott továbbá ez idő alatt

színezett fogkrém és szájöblítő használata sem. A lényeg, hogy minél

„fehérebb, átlátszóbb” dolgokat fogyasszanak vagy használjanak a

páciensek. Az otthoni fehérítésnél ez 2-3 hét odafigyelést

(önmegtartóztatást) igényel.

 



 

A Philips Zoom rendszer a világon az egyetlen, hatékony 6%-os

hidrogén-peroxid tartalmú, rendelői, lámpás fogfehérítő rendszer!

 

A Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata ajánlásával!

RENDELŐI
FOGFEHÉRÍTÉSSEL AKÁR 8
ÁRNYALATOT IS LEHET
FEHÉRÍTENI!!!!



A Philips Zoom rendszer kizárólagos

szakmai és kereskedelmi képviselete a 

VaLiD Dental-Medical Nagykereskedőház

Kft.

 

Bővebb információkért keresse fel

weboldalunkat vagy keresse kollégáinkat az

alábbi elérhetőségeken: 

 

Bemutatóterem és cégközpont: 1083

Budapest, Szigony u. 41.

Telefon: 06-1/210-0185, 

06-1/303-9459, 06-1/210-9480

E-mail: dental@valid.hu

www.zoomfeherites.hu

www.valid.hu

TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓK



Minden jog fenntartva. 2020..


