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Wprowadzenie – rozjaśnianie i wybielanie
Czy Twoi pacjenci często pytają o możliwość wybielenia zębów? Czy czujesz się odpowiednio 
przygotowany/-a, by odpowiedzieć na to pytanie? Rozjaśnianie bądź wybielanie zębów to najczęściej 
wymagany przez pacjentów zabieg stomatologiczny. Wzrost zapotrzebowania na rozjaśnianie zębów 
nieustannie rośnie wraz z pojawianiem się nowych metod skutecznego wybielania zębów i 
ukazywaniem w mediach śnieżnobiałego uśmiechu. Dzięki postępowi technologicznemu możemy 
widzieć kolory w wysokiej rozdzielczości, co sprawia, że mamy większą świadomość tego, jak 
wyglądamy i bardziej zwracamy uwagę na żółte bądź przebarwione zęby.1 Według Amerykańskiej 
Akademii Stomatologii Estetycznej [American Academy of Cosmetic Dentistry], pacjenci, których 
zapytano, co poprawiliby w swoim uśmiechu, odpowiadali, że chcieliby mieć bielsze, jaśniejsze zęby. 
Pacjenci zgłaszali najczęściej, że uśmiech osób z przebarwionymi, żółtymi zębami bądź zębami, na 
których widoczne są plamy, nie wygląda atrakcyjnie.2
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Przegląd
Od czasu wprowadzenia w późnych latach 
osiemdziesiątych metody wybielania zębów 
przy użyciu wykonywanych na zamówienie 
nakładek, przeznaczonych do samodzielnego 
stosowania przez pacjentów, na rynku 
produktów do wybielania zębów pojawiło się 
wiele nowych środków i zabiegów, których 
skuteczność i bezpieczeństwo zostały 
potwierdzone najnowszymi badaniami.1,3 W 
roku 2000, wprowadzono system rozjaśniania 
zębów przy pomocy pasków rozjaśniających 
Crest® Whitestrips™, które stanowiły wygodną 
alternatywę dla wybielania w domu, zastępując 
stosowanie indywidualnie dobranych nakładek. 
Zabieg rozjaśniania można przeprowadzić w 
gabinecie bądź połączyć go z wybielaniem 
zębów w domu. Ponadto na rynku dostępne są 
preparaty bez recepty – od tych prostych i

niedrogich, jak długopis do rozjaśniania zębów 
AuraGlow® Teeth Whitening Pen, po bardziej 
zaawansowane produkty, takie jak zestaw do 
rozjaśniania GLO Lit™ Teeth Whitening Tech 
Kit. Każdy może je kupić bez konsultacji ze 
stomatologiem, a ostatnio placówki 
niezwiązane z usługami stomatologicznymi, 
takie jak stoiska w centrach handlowych czy 
gabinety odnowy biologicznej również 
wprowadziły produkty do rozjaśniania zębów 
do swojej oferty.3

Jako specjalista z zakresu pielęgnacji jamy 
ustnej musisz rozumieć, co rozjaśnienie zębów 
tak naprawdę oznacza w praktyce i na czym 
polega. Celem niniejszego kursu jest 
omówienie różnic pomiędzy rozjaśnianiem a 
wybielaniem oraz tego, jak rozróżniać rodzaje 
lub przyczyny przebarwień zębów, jak 
odpowiednio włączyć rozjaśnianie do 
indywidualnego planu leczenia i jak omawiać 
dostępne możliwości, korzyści i potencjalne 
skutki uboczne.

Cele dydaktyczne
Po ukończeniu niniejszego kursu uczestnik 
będzie potrafił:

• Wyjaśnić różnicę pomiędzy rozjaśnianiem
a wybielaniem zębów.

• Omówić etiologię przebarwień
wewnątrzpochodnych i
zewnątrzpochodnych.

• Określić wskazania i przeciwwskazania do
wybielania.

• Omówić 4 kategorie dostępnych metod
rozjaśniania.

• Omówić plusy i minusy wszystkich 4
dostępnych metod rozjaśniania.

• Omówić ewentualne skutki uboczne
wybielania.

• Na podstawie omówionych przypadków
klinicznych, zastosować w praktyce
kryteria pozwalające określić, czy dany
pacjent kwalifikuje się do zabiegu
wybielania.

Na czym polega różnica pomiędzy 
rozjaśnianiem a wybielaniem?
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terminem ogólnym, natomiast wybielanie jest 
jednym ze sposobów rozjaśniania. Zęby można 
rozjaśnić poprzez fizyczne usuwanie 
przebarwień powierzchniowych przy użyciu 
substancji ściernych, takich jak pasta do zębów 
bądź pasty profilaktyczne, czy też poprzez 
zabieg wybielania, który wymaga użycia 
preparatów działających chemicznie, 
wnikających w szkliwo i zębinę.4 Produkty 
wybielające zawierające nadtlenek usuwają 
widoczne przebarwienia w wyniku reakcji 
redoks (reakcji chemicznej, w której dochodzi 
zarówno do procesu redukcji, jak i utleniania). 
W momencie gdy nadtlenek wodoru (HP), 
będący czynnikiem utleniającym, rozkłada się, 
produkowane są wolne rodniki. Takie wolne 
rodniki mogą następnie wchodzić w reakcję z 
cząsteczkami organicznymi w szkliwie i zębinie, 
rozbijając podwójne wiązania chromogenów 
(związków kolorotwórczych). Takie nowe, 
bardziej proste molekuły odbijają światło w 
inny sposób, co daje wrażenie białych zębów.1,4

Substancją aktywną większości środków 
wybielających jest nadtlenek wodoru (HP), który 
może występować w postaci nadtlenku wodoru 
(HP) bądź nadtlenku karbamidu (CP). CP jest 
związkiem stabilnym, który w kontakcie z wodą 
rozkłada się na mocznik i nadtlenek wodoru.1 
Na przykład CP o stężeniu 10% rozkłada się na 
około 3% HP i 7% mocznik.3,5 W rezultacie, 
nadtlenek wodoru uwalnia się wolniej i 
zazwyczaj utrzymuje się dłużej u pacjentów 
stosujących preparaty wybielające, które 
zawierają CP.

Rodzaje i przyczyny przebarwień
Dogłębne zrozumienie etiologii różnych 
przebarwień zębów pozwoli stomatologowi 
wybrać najbardziej odpowiednią metodę 
rozjaśniania, dopasowaną do potrzeb danego 
pacjenta. Uzyskanie informacji na temat diety, 
stylu życia, nawyków, sposobu dbania o higienę 
jamy ustnej oraz wykonywanego zawodu, 
ułatwi lekarzowi stomatologowi określenie 
przyczyny postawania przebarwień, co jest 
niezmiernie istotne, jeśli chodzi o wybór 
najlepszej metody w przypadku konkretnego 
pacjenta.6 Przebarwienia można podzielić na 
dwie kategorie z uwagi na ich etiologię, a 
mianowicie na przebarwienia 
wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne. 
Przebarwienia wewnątrzpochodne są  
zlokalizowane w strukturze zęba, podczas gdy 
przebarwienia zewnątrzpochodne wynikają 
zazwyczaj z nagromadzenia się substancji

barwnych – chromatoforów, które odkładają się 
na zewnętrznej powierzchni zęba, głównie w 
błonce nabytej.1,7 Przebarwienia 
wewnątrzpochodne można rozjaśnić wyłącznie 
chemicznie przy użyciu związków wybielających, 
natomiast przebarwienia zewnątrzpochodne 
można rozjaśnić mechanicznie (stosując związki 
ścierne bądź zabieg skalingu) i/lub wybielając je 
chemicznie.

Przebarwienia zewnątrzpochodne 
Przebarwienia zewnątrzpochodne występują 
rzadziej u osób stosujących prawidłową higienę 
jamy ustnej. Związki powodujące przebarwienia 
(tj. bakterie chromogenne, pokarmy/napoje 
takie jak kawa, herbata, czerwone wino, jagody, 
niektóre leki i tytoń, kontakt ze związkami 
metalicznymi) nie przyczepiają się do gładkiej 
powierzchni szkliwa. To błonka nabyta i 
odkładająca się płytka nazębna/kamień nazębny 
są przyczyną przebarwień.6

Przebarwienia zewnątrzpochodne mogą mieć 
odcień zielony, pomarańczowy, brązowy, żółty 
bądź czarny. Przebarwienia o odcieniu 
pomarańczowym i zielonym występują 
zazwyczaj u pacjentów, którzy nie stosują 
odpowiedniej higieny jamy ustnej i u których 
obecne są bakterie chromogenne.6 
Przebarwienia o odcieniu brązowym są 
zjawiskiem typowym i mogą mieć szereg 
przyczyn, takich jak palenie papierosów oraz 
spożywanie pewnych potraw/napojów. 
Zewnątrzpochodne przebarwienia o odcieniu 
żółtym są często wynikiem nieprawidłowej 
higieny jamy ustnej i dużych osadów płytki 
nazębnej, natomiast przebarwienia o odcieniu 
czarnym są mniej powszechne i są związane z 
występowaniem żelaza w ślinie. Tego rodzaju 
przebarwienia nie mają związku z 
nieodpowiednią higieną jamy ustnej, jednak 
najczęściej przybierają postać linii wokół 
brzegów dziąseł.6 

Przebarwienia wewnątrzpochodne 
Przebarwienia wewnątrzpochodne mają 
najczęściej odcień żółty, brązowy, szary bądź 
pomarańczowy. Mogą występować również w 
formie białych bądź brązowych plamek na 
zębach spowodowanych fluoryzacją, 
demineralizacją i niedostatecznym 
uwapnieniem. Przebarwienia spowodowane 
tetracykliną mają odcień szaro-brązowy.6 
Tabela 1 zawiera pełną listę rodzajów 
przebarwień i sposobów postępowania z nimi.
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Tabela 1. Rodzaje przebarwień zębów.6
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Wpływ na pojawianie się wewnątrzpochodnych 
przebarwień mogą mieć również 
uwarunkowania genetyczne i naturalny kolor 
zębów danego pacjenta. Przebarwienia 
wewnątrzpochodne mogą zacząć się pojawiać 
podczas rozwoju zębów bądź pojawiają się z 
wiekiem. Dodatkowo, oprócz wcześniej 
wspomnianych przyczyn, przebarwienia 
zewnątrzpochodne mogą z czasem przyczynić 
się do powstania przebarwień 
wewnątrzpochodnych.8

W zależności od cech danego pacjenta i rodzaju 
przebarwienia, można uzyskać rożne rezultaty 
wybielania. Na przykład przebarwienia brązowe 
i żółte zazwyczaj lepiej reagują na wybielanie niż 
niebieskie/szare.7,8 Niektóre przebarwienia, tj. te 
spowodowane związkami metalicznymi, trudno 
się wybiela, stąd może pojawić się potrzeba 
zaproponowania pacjentowi innych opcji 
leczenia. Jeśli tradycyjne sposoby wybielania nie 
dają pożądanych efektów, może pojawić się 
potrzeba założenia koronek, licówek bądź 
przeprowadzenia bondingu w celu uzyskania 
pożądanego efektu.8

Wskazania do wybielania
Zainteresowanie rozjaśnianiem zębów wśród 
pacjentów może być duże, jednak to stomatolog 
powinien wiedzieć, kto jest idealnym 
kandydatem do zabiegu rozjaśniania oraz kiedy/
jak włączyć wybielanie do planu leczenia. Aby 
móc w ogóle myśleć o wybielaniu zębów, należy 
przeprowadzić dokładne badanie całej jamy 
ustnej, w tym zapoznanie się z historią 
przebytych chorób i ewentualnymi alergiami, 
sprawdzenie, czy występowała wcześniej 
nadwrażliwość zębów, rozpoznanie potencjalnej 
etiologii przebarwienia i skontrolowanie, czy nie 
występują objawy infekcji bądź choroby jamy 
ustnej.3

Idealnym kandydatem do zabiegu rozjaśniania 
jest osoba zdrowa z pełnym uzębieniem stałym, 
najlepiej powyżej 14 roku życia. Osoba taka 
musi też chętnie stosować się do zaleceń i 
potrafić zrozumieć ewentualne skutki uboczne i 
sposoby radzenia sobie z nimi. Najlepiej unikać 
przeciwwskazań wymienionych w Tabeli 2.
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Tabela 2. Przeciwwskazania do wybielania zębów.
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Cztery różne metody wybielania wraz z ich 
plusami i minusami
Zanim zdecydujemy, która metoda będzie 
najlepsza w przypadku danego pacjenta, należy 
wziąć pod uwagę najnowsze dowody naukowe, 
własne doświadczenie kliniczne oraz 
preferencje, wartości i sytuację kliniczną takiego 
pacjenta. Jeśli dysponujemy wytycznymi 
dotyczącymi praktyki klinicznej, należy się z nimi 
zapoznać, aby sprawdzić, czy dotyczą one 
konkretnej sytuacji pacjenta. Jako że wybielanie 
jest ostatnio często poruszanym tematem w 
stomatologii, przeprowadzono wiele badań 
dotyczących dostępnych metod wybielania, 
obejmujących czas leczenia, trwałość, 
częstotliwość oraz dawki bądź stężenia czynnika 
aktywnego, tj. nadtlenku wodoru (HP).12-16,21

Zabiegi wybielania można podzielić na cztery 
kategorie: przeprowadzane w gabinecie 
stomatologicznym, zalecone przez stomatologa 
do samodzielnego stosowania przez pacjenta w 
domu, przeprowadzane preparatami 
dostępnymi bez recepty kupowanymi przez 
konsumentów oraz metody dostępne poza 
gabinetem stomatologicznym.3

Zabiegi przeprowadzane w gabinecie 
stomatologicznym
Opis: Wiele gabinetów stomatologicznych 
oferuje swoim pacjentom zabieg wybielania 
przeprowadzany na miejscu. Zwykle taki zabieg 
przeprowadza się z użyciem wysokiego stężenia 
HP w przedziale od 25 do 40%.7  Zabieg ten jest 
monitorowany przez specjalistę stomatologa i 
podejmowane są odpowiednie środki 
ostrożności, które pozwalają zminimalizować 
ryzyko wystąpienia nadwrażliwości i 
podrażnienia dziąseł, chroniąc tkankę miękką 
poprzez jej izolację.3,7 Rozjaśnienie można 
czasami uzyskać po jednym zabiegu, jednak 
najczęściej pożądane efekty uzyskuje się po 
kilku wizytach. Czasami po początkowym 
zabiegu wybielania przeprowadzonym w 
gabinecie zęby mogą powrócić do pierwotnego 
odcienia, dlatego może pojawić się konieczność 
przeprowadzenia kilku zabiegów w gabinecie, a 
czasami stomatolog przygotuje dla pacjenta 
nakładki do samodzielnego stosowania w 
domu, aby uzyskać odpowiedni odcień.3

Podczas niektórych zabiegów wykonywanych w 

gabinecie stosuje się naświetlanie, w tym 
naświetlanie laserowe, stosowanie lamp 
diodowych (LED), lamp plazmowych (PAC) i lamp 
halogenowych w połączeniu z zabiegiem 
wybielania nadtlenkiem wodoru (HP).17 Za 
użyciem naświetlania przemawia teoria 
mówiąca, że podgrzanie żelu zawierającego 
nadtlenek wodoru sprawia, że wolne rodniki są 
szybciej dostępne, a co za tym idzie wybielanie 
staje się bardziej skuteczne. Jednak wyniki 
ostatniej metaanalizy nie potwierdzają takiego 
efektu wybielania w gabinecie stomatologicznym 
żelami zawierającymi zarówno niskie, jak i 
wysokie stężenia nadtlenku wodoru, a autorzy 
ustalili, że uzyskane wyniki pozwoliły im 
„...stwierdzić, że wybielanie metodą 
naświetleniową (niezależnie od źródła światła i 
postępowania podczas zabiegu) jest podobne do 
tego z użyciem samego nadtlenku wodoru 
(niezależnie od procedury), jeśli chodzi o zmianę 
koloru”.17 Dodatkowo odkryli, że ryzyko związane 
z nadwrażliwością zębów nie zależy od źródła 
światła. Porównując wybielanie przeprowadzane 
w gabinecie stomatologicznym z tym 
przeprowadzanym w domu, nie znaleziono 
rozstrzygających dowodów na potwierdzenie 
zwiększonego ryzyka bądź intensywności 
potencjalnej nadwrażliwości zębów, czy też 
lepszej efektywności wybielania w gabinecie.14

Plusy: Wstępna ocena pozwalająca określić 
przyczyny przebarwień i problemy kliniczne 
pacjenta; nadzór specjalisty i ochrona tkanki 
miękkiej oraz szybsze efekty.

Minusy: Najdroższa z opcji; może skutkować 
większą nadwrażliwością przy użyciu wysokiego 
stężenia nadtlenku wodoru;7,14 stomatolog (a nie 
pacjent) kontroluje efekty, jeśli zabieg wybielania 
jest przeprowadzany w gabinecie; może 
wymagać wielu wizyt i dodatkowego 
przygotowania nakładek do samodzielnego 
stosowania w domu, aby można było uzyskać 
pożądany efekt.3,7

Zabiegi zalecane przez stomatologa do 
przeprowadzenia w domu
Opis: Najczęściej zalecanym przez stomatologa 
zabiegiem rozjaśniania zębów są indywidualnie 
dopasowane nakładki wybielające wykonywane 
w gabinecie stomatologicznym. Pacjent 
otrzymuje odpowiedni środek wybielający do 
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minut dwa razy dziennie i były dostępne bez 
recepty (over the counter – OCT). W roku 2004 
wprowadzono paski Crest Whitestrips 
Supreme, zawierające niewielką dawkę 
nadtlenku wodoru o stężeniu 14%. Paski te 
opracowano z myślą o tym, by były zalecane 
przez stomatologów, jednak można je również 
kupić przez Internet. Szereg badań pokazuje 
efektywność, skuteczność i bezpieczeństwo 
stosowania pasków wybielających.12,15,20

Jeśli chodzi o widoczną zmianę koloru przy 
użyciu próbnika odcieni, metaanaliza 
porównująca nadtlenek karbamidu i nadtlenek 
wodoru nie wykazała żadnych istotnych różnic 
w zakresie występowania nadwrażliwości 
zębów i podrażnienia dziąseł.13 Zarówno w 
przypadku nadtlenku karbamidu, jak i 
nadtlenku wodoru zaleca się ich stosowanie 
przynajmniej przez dwa tygodnie. Niektóre 
produkty trzeba stosować do 6 tygodni, aby 
uzyskać najlepsze efekty.3,8 Mniejsze stężenie 
czynnika wybielającego, takie jak to uwalniane 
w przypadku nadtlenku karbamidu o stężeniu 
10%, wykazało mniejsze ryzyko i natężenie 
nadwrażliwości zębów w porównaniu z 
wyższymi stężeniami. Mimo iż zaobserwowano 
znacznie szybszą zmianę koloru w przypadku 
żeli o wyższych stężeniach, to uzyskane efekty 
były podobne na przestrzeni czasu, a ryzyko 
ewentualnego wystąpienia nadwrażliwości 
zębów było mniejsze w przypadku nadtlenku 
karbamidu o stężeniu 10%.21

Plusy: Przeważająca część badań 
poświęconych wybielaniu była 
przeprowadzana z użyciem indywidualnie 
dopasowanych nakładek do samodzielnego 
stosowania przez pacjenta i wykazała wysoki 
stopień bezpieczeństwa. Pacjent kontroluje 
efekty, samodzielnie stosując preparat; 
częściowy nadzór stomatologa; tańsza opcja w 
porównaniu z zabiegiem wybielania 
przeprowadzanym w gabinecie, z mniejszą 
ilością niepożądanych skutków, takich jak 
nadwrażliwość zębów i podrażnienie tkanki 
jamy ustnej.7,12

Minusy: Procedura wymaga przestrzegania 
zaleceń przez pacjenta; efekty nie są 
natychmiastowe, jak w przypadku zabiegu 
wykonywanego w gabinecie; pacjenci mogą 
stosować nakładki bądź paski wybielające w 
nieodpowiedni i/lub nadmierny sposób, co 

stosowania w domu, wraz z instrukcją, jak 
samodzielnie stosować nakładki.8 
Dysponujemy różnymi środkami 
wybielającymi, które można stosować w 
domu razem z nakładkami, dlatego ważne 
jest, aby zawsze informować pacjentów o 
konieczności przestrzegania zaleceń 
producenta wybranego przez stomatologa 
produktu. 

Nakładki do stosowania w domu zyskały 
popularność z kilku powodów: pacjent nadal 
znajduje się pod opieką swojego stomatologa, 
pacjent ma kontrolę nad tym, kiedy osiągnie 
pożądany odcień, pacjent może w razie 
potrzeby „dokonać korekty” i zazwyczaj ta 
opcja kosztuje mniej niż zabieg wybielania 
przeprowadzany w gabinecie. W przypadku 
nakładek do stosowania w domu mamy do 
dyspozycji produkty zawierające CP w 
stężeniu dziesięć do 30% bądź HP w stężeniu 
do 14%, o różnym okresie trwałości.

Środki do wybielania zębów mogą zawierać 
nadtlenek wodoru (HP) bądź nadtlenek 
karbamidu (CP), czyli związki, które mają 
bardzo różne właściwości. Na przykład 
nadtlenek wodoru jest uważany za bardzo 
niestabilny i uwalnia się w 30 do 60 
minut,13,18,19 natomiast wodorotlenek wodoru 
w żelach z CP do stosowania w nakładkach 
uwalnia się wolniej, uwalniając 50% wodoru w 
ciągu pierwszych 2-4 godzin, a resztę przez 
kolejne 2-6 godzin.13,18 W związku z tym 
stosowanie nadtlenku karbamidu wymaga od 
pacjenta dłuższego noszenia nakładek, w 
zależności od stężenia czynnika 
wybielającego, np. 2 do 8 godzin (w nocy) 
dziennie.7 Dla porównania, ze względu na 
szybsze uwalnianie, produkty zawierające 
nadtlenek wodoru można nosić w ciągu dnia 
znacznie krócej, w granicach 15-60 minut.13

Oprócz nakładek do samodzielnego 
stosowania przez pacjenta, inną zalecaną 
przez stomatologa opcją mogą być paski 
rozjaśniające. Paski wybielające zostały 
wprowadzone pod nazwą Crest w roku 2000. 
Te elastyczne paski wykonane z 
polietylenowej folii pokryte są żelem 
zawierającym odpowiednią dawkę nadtlenku 
wodoru. W roku 2001 paski Crest Professional 
Whitestrips zawierały nadtlenek wodoru o 
stężeniu 6,5%, należało je nosić przez 30  
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Metody dostępne poza gabinetem 
stomatologicznym
Opis: W ostatniej dekadzie miejsca niezwiązane 
ze stomatologią, takie jak stoiska w galeriach 
handlowych czy gabinety odnowy biologicznej 
zyskały na popularności w kwestii wybielania 
zębów. Miejsca te zapewniają wygodę i 
możliwość skorzystania z usługi bez udziału 
stomatologa. Wystarczy po prostu wypełnić 
nakładkę środkiem do wybielania i pozwolić 
pacjentowi samodzielnie ją stosować.22 Ważne 
jest, aby poinformować pacjenta o tym, jak 
istotny jest nadzór stomatologa podczas zabiegu 
wybielania. Problem z tego typu miejscami 
polega na tym, że ich pracownicy ubrani w 
odzież medyczną mogą potęgować wrażenie 
wizyty w gabinecie. Niestety, większość z nich 
nie ma wykształcenia bądź przeszkolenia 
medycznego, pozwalającego pomóc pacjentom, 
u których zabieg wybielania nie jest wskazany
bądź u których wystąpią niepożądane skutki
uboczne.3,22,23

Plusy: Dostęp, wygoda, niższy koszt w 
porównaniu z zabiegiem w gabinecie.

Minusy: Bez nadzoru stomatologa i poza 
wszelkimi regulacjami; dają wrażenie leczenia 
przez stomatologa. Pracownicy stoisk bądź 
gabinetów odnowy biologicznej nie posiadają 
zazwyczaj odpowiedniego wykształcenia, aby 
móc ocenić przeciwwskazania do wybielania w 
przypadku danej osoby czy odpowiednio 
zareagować na niepożądane efekty.

może prowadzić do nadwrażliwości.3,7 
Nadmierne wybielanie może prowadzić do 
nienaturalnej, matowej bieli i utraty połysku 
powierzchni zębów.

Preparaty dostępne bez recepty kupowane 
przez konsumentów
Opis: Produkty do wybielania zębów bez recepty 
są dostępne od ręki i ciągle zyskują na 
popularności.7 Zawierają one niższe stężenia 
nadtlenku wodoru i pacjent używa ich, stosując 
fabryczne nakładki, lakiery wybielające w postaci 
żelowej bądź paski wybielające.1,5 Czas aplikacji 
w ciągu dnia może być różny, jednak w 
większości przypadków potrzeba 2 tygodni, aby 
zauważyć różnicę w rozjaśnieniu koloru o 1 do 2 
odcieni.1 Wybielające płukanki doustne, gumy 
do żucia i pasty do zębów można również kupić 
bez recepty.4,5 Produkty do wybielania zębów 
dostępne bez recepty są już stosowane od wielu 
lat, wykazując bezpieczeństwo.

Przy porównaniu ich z placebo, kilka badań 
wykazało, że wszystkie produkty rozjaśniające 
dostępne bez recepty miały wyjątkową 
efektywność rozjaśniającą.5 26 spośród 71 
badań włączonych do ostatniego przeglądu 
Cochrane porównywało zabiegi rozjaśniania z 
placebo (w porównaniu z inną metodą 
rozjaśniania) i uzyskano podobne wyniki 
krótkoterminowe, jednak jakość dowodów była 
niska – bardzo niska.5 W przypadku pozostałych 
badań, które porównywały jeden środek 
wybielający z innym, różnice w projekcie badań 
nie pozwoliły na wyciągnięcie żadnych wniosków 
dotyczących tego, który sposób aplikacji, 
stężenie czy czas trwania był najlepszy. W 
związku z tym przegląd zalecał 
ustandaryzowanie procedury badania, aby 
porównanie uzyskanych wyników było możliwe.

Plusy: Najtańsza z dostępnych metod, łatwy 
dostęp do produktów, wysoki stopień 
bezpieczeństwa.

Minusy: Brak nadzoru stomatologicznego (co 
może skutkować niepożądanymi reakcjami bądź 
zawiedzionymi oczekiwaniami); pacjent musi 
przestrzegać zaleceń; fabryczne nakładki 
dostępne bez recepty nie są dopasowane do 
danego pacjenta i mogą być niewygodne; osoby 
ze stłoczonymi bądź nachodzącymi na siebie 
zębami mogą nie być zadowolone z uzyskanych 
efektów.5 
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Tabela 3. Podsumowanie plusów i minusów 4 różnych metod wybielania.
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Podrażnienie dziąseł: Jeśli nadtlenek wodoru 
ma kontakt z tkanką dziąseł, może prowadzić do 
podrażnienia błon śluzowych. Podrażnienie 
takie może przybierać postać białych plam bądź 
poparzeń tkanki. Podrażnienie dziąseł 
występuje najczęściej w przypadku 
samodzielnego wybielania w domu, kiedy 
dopasowane do danego pacjenta bądź 
fabryczne nakładki są nieprawidłowo zakładane, 
kiedy pacjent stosuje zbyt duże ilości żelu 
zawierającego nadtlenek wodoru bądź jeśli nosi 
nakładki dłużej niż jest to zalecane.4,25 
Równomierne rozłożenie odpowiedniej dawki 
na pasku wybielającym pozwoli uniknąć 
stosowania nadmiernej ilości żelu, a jego 
bezpośredni kontakt z powierzchnią zęba może 
zminimalizować kontakt z tkanką dziąseł. 
Stosując duże stężenia nadtlenku wodoru, jak 
ma to miejsce w przypadku wybielania w 
gabinecie stomatologicznym, należy zastosować 
odpowiednie środki ostrożności, które pozwolą 
chronić tkankę dziąseł i nie dopuścić do jej 
uszkodzenia w wyniku zabiegu wybielania.25

Pozostałe skutki uboczne: Niektórzy pacjenci 
zgłaszali bóle głowy, ból związany z 
zaburzeniami czynności stawów skroniowo-
żuchwowych, ból gardła, bóle żołądka, erozję 
zębów, uszkodzenie miazgi i zwiększoną 
podatność na demineralizację wywołaną 
wybielaniem zębów.1.8.9.25 W badaniu in vitro 
zbadano szczelność materiału odbudowy zębów 
po wybielaniu, wykazując możliwość 
negatywnego wpływu.3,9

Certyfikat jakości Seal of Acceptance 
Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Stomatologicznego (ADA – Amercian 
Dental Association)

Stomatolog powinien znać dostępne dla 
pacjentów metody wybielania, niezależnie od 
tego, czy są to metody przeprowadzane w 
gabinecie, czy z użyciem środków dostępnych 
bez recepty. Proponując pacjentowi bezpieczne i 
skuteczne produkty dostępne bez recepty, 
stomatolodzy mogą z pełnym przekonaniem 
polecać produkty, które uzyskały certyfikat 
jakości Seal of Acceptance.27

Stowarzyszenie ADA rozszerzyło ostatnio 
możliwość uzyskania certyfikatu jakości Seal of 
Acceptance przez produkty do wybielania  

Skutki uboczne
Wszystkie metody wybielania mogą 
powodować ewentualne skutki uboczne, 
jednak nie wszyscy pacjenci ich doświadczą. 
Najczęściej zgłaszanymi skutkami ubocznymi 
są większa nadwrażliwość zębów i 
podrażnienie dziąseł.1,3,8,9,13,24,25 Skutki uboczne 
są zazwyczaj krótkotrwałe i ustępują po 
zakończeniu wybielania. Efekty wybielania były 
badane przez 30 lat i nie stwierdzono żadnych 
długotrwałych problemów ogólnoustrojowych 
czy kwestii dotyczących zdrowia jamy ustnej.3

Nadwrażliwość zębów: Należy poinformować 
pacjenta, że typowym efektem ubocznym 
wybielania zębów może być ich nadwrażliwość. 
Może się ona pojawić na początku procesu 
wybielania, w związku z czym podjęcie 
odpowiednich kroków, które zminimalizują 
potencjalne ryzyko wystąpienia nadwrażliwości 
zębów, zanim się ona pojawi, przyniesie 
niewątpliwie korzyści pacjentowi, ponieważ 
zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć. 
Nadwrażliwość może wystąpić w momencie 
wzmożenia przepływu płynów w kanalikach 
zębinowych. Jeśli kanaliki są zamknięte, np. 
warstwą mazistą, przepływ płynów jest mniej 
nasilony. Niestety, podczas procesu wybielania 
zachodzi proces utlenowania, który prowadzi 
do usunięcia warstwy mazistej. W konsekwencji 
u niektórych pacjentów może pojawić się
przejściowa nadwrażliwość.

Wystąpienie nadwrażliwości zębów jest 
uwarunkowane różnymi czynnikami, takimi jak 
stężenie związku wybielającego, czas, przez jaki 
ząb miał kontakt ze związkiem wybielającym, 
częstotliwość wybielania i podatność na 
nadwrażliwość zębów/historia nadwrażliwości 
zębów danego pacjenta.1,3,8,24 Mimo iż 
przeglądy systematyczne/metaanalizy nie 
wykazały istotnych różnic w zakresie 
nadwrażliwości zębów w przypadku wybielania 
w gabinecie i w domu, to jednak niższe 
stężenia (10% CP) są zazwyczaj chętniej 
wybierane w celu zminimalizowania ryzyka dla 
pacjenta.14,21,24 Zalecenie zastosowania w 
gabinecie środka znieczulającego, takiego jak 
lakier z fluorem, przed zabiegiem wybielania i/
lub stosowania pasty zawierającej fluorek cyny 
lub azotanu potasu na dwa tygodnie przed 
zabiegiem może ograniczyć do minimum 
nadwrażliwość zębów.25  
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chciał rozjaśnić zęby, można wykonać dla 
niego indywidualnie dopasowane nakładki do 
samodzielnego rozjaśniania/wybielania, które 
będą spełniały jego oczekiwania. Pacjent 
zastanawia się, czy są inne możliwości i 
wspomina, że jakieś 10 lat temu próbował 
stosować paski rozjaśniające, ale nie stosował 
ich systematycznie ze względu na pojawiającą 
się u niego nadwrażliwość. Teraz twierdzi, że 
ma dużą motywację i zastanawia się, czy 
mógłby ponownie spróbować.

Omów z pacjentem kilka możliwości, w tym 
paski rozjaśniające, i poinformuj go, jakie są 
plusy i minusy oraz koszt takich rozwiązań.

• Zabieg przeprowadzany w gabinecie –
najdroższa opcja, najszybsze efekty,
przestrzeganie zaleceń nie jest
koniecznością.

• Indywidualnie dopasowane nakładki do
samodzielnego stosowania w domu –
umiarkowany koszt, niezbędne jest
przestrzeganie zaleceń, nadtlenek
karbamidu o stężeniu 10% może
powodować najmniej skutków
ubocznych.21

• Paski rozjaśniające – najtańsza opcja,
konieczne jest przestrzeganie zaleceń.

Pacjent może uzyskać pożądany odcień zębów, 
stosując każdą z powyższych metod, ale musi 
wziąć pod uwagę czas, koszt i konieczność 
systematyczności zgodnej z zaleceniami. 
Dodatkowo poinformuj pacjenta, że wszystkie 
powyższe metody mogą powodować skutki 
uboczne, takie jak nadwrażliwość zębów i/lub 
podrażnienie dziąseł. Jeśli skutki uboczne 
mogą być problemem, najlepszym 
rozwiązaniem będzie zastosowanie środka 
wybielającego zawierającego nadtlenek 
karbamidu o stężeniu 10% do samodzielnego 
stosowania w domu.21 Dodatkowo zalecane 
może być zastosowanie lakieru z fluorem 
przeciw nadwrażliwości bądź stosowanie pasty 
na nadwrażliwość podczas całego procesu 
wybielania.25

Przypadek kliniczny 2: Choroba przyzębia – 
palacz
Twój pacjent, Jan Bagiński, od 5 lat nie był ani u 
stomatologa, ani u higienisty 
stomatologicznego. Podczas dzisiejszej wizyty 
skarży się głównie na to, że jego zęby zrobiły 

dostępne bez recepty. W 2017 pierwszy 
produktdo wybielania dostępne bez recepty. W 
2017 pierwszy produkt do samodzielnego 
wybielania, paski Crest® 3D Whitestrips™ 
(Glamorous White), otrzymały od ADA certyfikat 
jakości Seal of Acceptance. Od tego czasu dwa 
inne produkty Crest Whitestrip również 
uzyskały certyfikat – 3D Classic Whitestrips Vivid 
i 3D Whitestrips Gentle.28 Oznacza to, że 
spełniają one kryteria ADA w zakresie 
bezpieczeństwa i efektywności. W momencie 
opracowywania niniejszego kursu żaden inny 
produkt do wybielania/rozjaśniania nie został 
uznany za taki, który spełniałby ogólne kryteria 
ADA w zakresie certyfikatu jakości. W celu 
uzyskania dodatkowych informacji na temat 
programu i procesu uzyskiwania Certyfikatu 
jakości Seal of Acceptance Stowarzyszenia ADA, 
odwiedź stronę ADA.

Na czym polega rozjaśnianie – rola 
stomatologa w kwestii przeprowadzenia 
oceny i zalecenia odpowiedniej metody

• Przypadek kliniczny 1: Rozjaśnianie –
zjazd absolwentów

• Przypadek kliniczny 2: Choroba
przyzębia –palacz

• Przypadek kliniczny 3: Dziecko z 
uzębieniem mieszanym

Przypadek kliniczny 1: Rozjaśnianie – zjazd 
absolwentów
Pan Tomasz Hartwiński jest 38-letnim 
księgowym. Skarży się głównie na żółknięcie 
przednich zębów, które jego zdaniem nasila się 
wraz z wiekiem. Chciałby je wybielić w trzy 
tygodnie, zanim weźmie udział w zjeździe 
absolwentów w 20. rocznicę ukończenia 
studiów. Analizując jego historię przebytych 
chorób i nawyki, dowiadujemy się, że pan 
Hartwiński pije kawę i nie stroni od czerwonego 
wina.

Po zapoznaniu się z historią chorób i 
przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia jamy 
ustnej pacjenta, okazuje się, że jedyne, czego 
pacjent tak naprawdę potrzebuje, to 
profilaktyka i na zakończenie wizyty możesz 
zasugerować ponowne rozważenie chęci 
rozjaśnienia zębów, ponieważ żółte 
przebarwienia można usunąć dzięki działaniom 
profilaktycznym. Jeśli pacjent nadal będzie 
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które pomogą mu poradzić sobie z 
problemami z dziąsłami i pomogą w 
wybieleniu zębów. Podkreśl też znaczenie 
stosowania produktów do przestrzeni 
międzyzębowych, takich jak szczoteczki do 
przestrzeni międzyzębowych, ponieważ 
brodawki międzyzębowe w większości miejsc 
nie wypełniają przestrzeni szczelin. Następnie 
pokaż pacjentowi odpowiedni sposób dbania 
o higienę jamy ustnej i zasugeruj, aby robił to 
dwa razy dziennie. Wszystkie powyższe 
działania wraz z zaleceniem, aby rzucił 
palenie i przychodził regularnie na wizyty 
kontrolne, powinny poprawić stan zdrowia 
przyzębia pacjenta i zredukować 
przebarwienia. 

Przypadek kliniczny 3: Dziecko z 
uzębieniem mieszanym
O godzinie 9:00 do gabinetu przychodzi pani 
Stankowska ze swoją 9-letnią córką, Sylwią, 
na badanie i profilaktykę. Mówi, że jest 
zaniepokojona tym, że stałe zęby Sylwii 
zmieniają coraz bardziej odcień na mocno 
żółty i pyta, czy należy je wybielić. Wytłumacz, 
że jest to całkowicie naturalne zjawisko, że 
stałe zęby wyglądają na bardziej żółte ze 
względu na różnice pomiędzy zębami 
mlecznymi a stałymi. Kiedy już wszystkie stałe 
zęby Sylwii się wyrżną, nie będą sprawiały 
wrażenia takich żółtych, ponieważ nie będzie 
już różnicy pomiędzy nimi a biało-niebieskim 
odcieniem jej zębów mlecznych. Matka 
przyznaje, że różnica w odcieniu zębów nie 
przeszkadza Sylwii, ale ona po prostu ją 
zauważyła.

Zdecydowanie odradź wybielanie zębów 
mieszanych i powiedz o wytycznych zarówno 
Stowarzyszenia ADA, jak i AAPD (American 
Association of Pediatric Dentistry – 
Amerykańskiego Stowarzyszenia ds. 
Stomatologii Dziecięcej), które nie zalecają 
rozjaśniania/wybielania zębów u dzieci i 
młodzieży poniżej 14 roku życia.3,10 Jeśli 
Sylwia nie będzie zadowolona z koloru 
swoich stałych zębów, możecie się 
zastanowić nad dostępnymi możliwościami, 
które mogą być inne niż te, które są dostępne 
obecnie. Pani Stanowska powinna wiedzieć, 
że dopóki Sylwia nie ukończy 18 roku życia, 
jej nadzór nad wybraną metodą będzie 
bardzo ważny dla zapewnienia 
odpowiedniego stosowania i przestrzegania 

się mocno brązowe i chce je rozjaśnić. 
Przyznaje, że nieszczególnie dbał o zęby, 
ponieważ był zbyt zajęty własną firmą 
budowlaną. Chce, abyś wyczyścił/-a jego zęby 
podczas tej wizyty, zastanawia się nad ich 
rozjaśnieniem i chciałby się dowiedzieć, jakie ma 
możliwości.

Po zapoznaniu się z jego historią chorób 
dowiadujesz się, że pacjent pali papierosy, nie 
ma żadnych alergii i nigdy nie miał 
nadwrażliwości zębów. Zadając dodatkowe 
pytania, dowiadujesz się, że pacjent wypija 2-3 
filiżanki kawy dziennie i szczotkuje zęby rano 
szczoteczką manualną z użyciem dowolnej 
pasty, którą kupiła jego żona. Zaznacza też, że 
próbował rzucić palenie, ale się poddał. Po 
przeprowadzeniu oceny stanu zdrowia jamy 
ustnej pacjenta zauważasz stan zapalny tkanki z 
uogólnionym krwawieniem przy zgłębnikowaniu 
i kieszonkami o głębokości 4-5 mm oraz lekką 
recesją w całej jamie ustnej. Na prześwietleniu 
widoczny jest kamień, którego obecność 
potwierdzasz podczas badania. Brązowe 
przebarwienia, które go niepokoją, znajdują się 
głównie na powierzchniach językowych i 
stycznych. Nie widzisz próchnicy, a wszystkie 
wcześniejsze odbudowy są w dobrym stanie.

Po tej ocenie stwierdzasz, że u pacjenta należy 
przeprowadzić zabieg skalingu i wygładzenia 
powierzchni korzenia (SRP), co zajmie około 
dwóch do trzech wizyt. Daj panu Bagińskiemu 
lusterko stomatologiczne, aby mógł sam 
zobaczyć stan swojej jamy ustnej, i pokaż mu 
zdjęcia rentgenowskie, wskazując miejsca 
nagromadzenia się kamienia. Następnie 
wyjaśnij mu, na czym polega zabieg SRP, 
podkreślając znaczenie przywrócenia i 
utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia jego 
jamy ustnej. Wyjaśnij, że brązowe przebarwienia 
mają podłoże zewnątrzpochodne, co oznacza, 
że zabieg SRP pomoże usunąć te 
powierzchniowe przebarwienia i sprawi, że zęby 
pacjenta staną się bielsze. Wyjaśnij, że po 
zabiegu SRP i po zagojeniu z chęcią omówisz z 
pacjentem dostępne możliwości wybielania, jeśli 
nadal będzie chciał uzyskać jaśniejszy odcień 
zębów.

Wytłumacz pacjentowi, jak powinna wyglądać 
prawidłowa higiena jamy ustnej, zalecając 
stosowanie oscylacyjno-rotacyjnej szczoteczki 
elektrycznej i pasty zawierającej fluorek cyny,   
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zaleceń oraz pozwoli zrozumieć i 
zminimalizować potencjalne ryzyko wystąpienia 
reakcji niepożądanych.  

Wnioski
W odpowiedzi na zapotrzebowanie 
konsumentów na łatwe metody wybielania 
zębów, na rynku dostępnych jest wiele 
innowacyjnych produktów i metod. Personel 
stomatologiczny musi na bieżąco zapoznawać 
się z nowymi metodami, aby móc zapewnić 
pacjentom opartą na dowodach poradę, która 
pozwoli im bezpiecznie i skutecznie stosować te 
produkty. Dostępne obecnie dowody wskazują, 
że wszystkie metody wybielania są skuteczne u 
idealnych kandydatów, natomiast u niektórych 
pacjentów może wystąpić przejściowa 
nadwrażliwość zębów i podrażnienie dziąseł, 
czyli najczęściej spotykane skutki uboczne 
wybielania.5,14,21,24 Aby zminimalizować 
ryzyko wystąpienia takich skutków, zaleca się 
stosowanie środka zawierającego nadtlenek 
karbamidu o stężeniu 10%, ponieważ pozwala 
on uzyskać takie same efekty co produkty o 
wyższych stężeniach, jednak uzyskanie 
pożądanych rezultatów może zająć więcej 
czasu.21 Wybierając najlepszą metodę w 
przypadku danego pacjenta, należy wziąć pod 
uwagę dowody naukowe, wiedzę personelu 
stomatologicznego i preferencje pacjenta.
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Omówienie testu wiedzy
Aby uzyskać punkty za dokształcanie zawodowe w związku z niniejszym kursem, należy wypełnić test 
online. Prosimy wejść na: https://review-dentalcarepl.pgsitecore.com/pl-pl/useraccount/logowanie?
returnurl=%2fpl-pl%2fksztalcenie-zawodowe%2fkursy-doksztalcajace-dla-dentystow%2fce491%2ftest

1. Wybielanie zębów jest formą rozjaśniania, jednak nie zawsze rozjaśnianie zębów jest
przeprowadzane poprzez wybielanie.
A. Prawda
B. Fałsz

2. Substancja aktywna obecna w środkach wybielających to ________.
A. Nadtlenek karbamidu
B. Nadtlenek wodoru
C. Pasta profilaktyczna
D. Pasta do zębów
E. Mocznik

3. Przebarwienia zewnątrzpochodne można rozjaśnić, stosując wyłącznie związki
chemiczne a dokładnie substancję wybielającą.
A. Prawda
B. Fałsz

4. Które z poniżej wymienionych czynników mogą powodować przebarwienia 
zewnątrzpochodne?
A. Jagody
B. Kawa
C. Czerwone wino
D. Bakterie chromogenne
E. Wszystkie powyższe.

5. Które z poniżej wymienionych rodzajów przebarwień zewnątrzpochodnych należy 
poddać zabiegowi skalingu?
A. Czarne
B. Brązowe
C. Zielone
D. Pomarańczowe
E. Czerwono-czarne

6. Których z niżej wymienionych kwestii NIE trzeba rozważać, aby zadecydować, czy u 
danego pacjenta można przeprowadzić zabieg rozjaśniania zębów?
A. Kompleksowa ocena stanu zdrowia jamy ustnej
B. Historia przebytych chorób
C. Epizody nadwrażliwości zębów
D. Objawy ewentualnych stanów zapalnych bądź chorób jamy ustnej
E. Należy rozważyć wszystkie powyższe kwestie.

7. Który z poniższych czynników NIE stanowi przeciwwskazania do wybielania zębów?
A. Możliwość poradzenia sobie z ewentualnymi skutkami ubocznymi
B. Czynna próchnica bądź choroba przyzębia
C. Obecna nadwrażliwość zębów
D. Uzębienie mieszane
E. Niemożność przestrzegania zaleceń



13

8. Zazwyczaj zabieg wybielania w gabinecie przeprowadza się z użyciem _________.
A. Nadtlenku karbamidu o stężeniu 35%
B. Nadtlenku wodoru o stężeniu 15% i naświetlania
C. Nadtlenku wodoru o stężeniu 35%
D. Wszystkich powyższych.

9. Które z poniższych stwierdzeń na temat wybielania w gabinecie jest NIEPRAWDZIWE?
A. Wybielanie w gabinecie jest najszybszym sposobem na osiągnięcie efektu.
B. Wybielanie w gabinecie może wymagać użycia nakładek do samodzielnego stosowania w

domu bądź wielu wizyt w celu osiągnięcia pożądanego efektu.
C. Izolacja może być niezbędna w celu zapewnienia tkance miękkiej ochrony przed działaniem

żelu wybielającego.
D. Zastosowanie naświetlania w połączeniu z wybielaniem w gabinecie zwiększa skuteczność

procesu rozjaśniania.

10. Jakie metody wybielania w domu są zalecane przez gabinety stomatologiczne?
A. Indywidualnie dopasowane nakładki do samodzielnego stosowania w domu
B. Codzienne stosowanie rozjaśniających płynów do płukania jamy ustnej
C. Elastyczne paski rozjaśniające wykonane z polietylenowej folii
D. A i C
E. A, B i C

11. Wszystkie poniższe stwierdzenia są prawdziwe, jeśli chodzi o kupowane przez
konsumentów dostępne bez recepty produkty wybielające OPRÓCZ:
A. Stanowią drogą metodę wybielania.
B. Osoby ze stłoczonymi zębami mogą uzyskać niezadowalające efekty.
C. Nakładki dostępne bez recepty nie są odpowiednio dopasowane do danego pacjenta.
D. Aby uzyskać pożądane rezultaty, należy przestrzegać zaleceń.
E. Mamy wtedy do czynienia z brakiem nadzoru stomatologicznego.

12. Najlepsza metoda wybielania to ___________.
A. Wybielanie w gabinecie, ponieważ zapewnia najszybsze efekty
B. Produkty dostępne bez recepty, ponieważ można je łatwo kupić i stosować
C. Nie ma „jednej najlepszej metody”, ponieważ różne osoby mają rożne potrzeby
D. Zalecane przez stomatologa indywidualnie dopasowane nakładki do samodzielnego

stosowania w domu, ponieważ są bezpieczne i skuteczne.

13. Najczęściej występujące skutki uboczne wybielania obejmują ___________.
A. Nudności
B. Podrażnienie dziąseł
C. Nadwrażliwość
D. B i C
E. A, B i C

14. Który z poniższych czynników może przyczynić się do wystąpienia nadwrażliwości na
skutek wybielania zębów?
A. Historia przebytych chorób danego pacjenta wskazująca na nadwrażliwość zębów
B. Wyższe stężenie związku wybielającego
C. Dłuższy kontakt środka wybielającego z zębem
D. Nieodpowiednie użycie produktu wybielającego
E. Wszystkie powyższe.
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15. Zabiegi, które pomogą zminimalizować nadwrażliwość zębów bądź zapobiec jej 
wystąpieniu, obejmują ___________.
A. Zastosowanie lakieru z fluorem przed wybielaniem zębów
B. Stosowanie pasty do zębów zawierającej fluorek cyny bądź azotan potasu
C. Zastosowanie niższych stężeń związku wybielającego
D. Wszystkie powyższe.

16. Wszystkie poniżej wymienione czynniki mogą zapobiec podrażnieniu dziąseł bądź je 
zminimalizować, OPRÓCZ: 
A. Stosowania indywidualnie dopasowanych nakładek z przepisaną przez stomatologa dawką 

żelu
B. Stosowania techniki izolacji podczas zabiegu wybielania w gabinecie
C. Stosowania nakładek dostępnych bez recepty
D. Noszenia indywidualnie dopasowanych nakładek zgodnie z zaleceniami stomatologa
E. Żadne z powyższych.

17. Program Stowarzyszenia ADA dotyczący Certyfikatu jakości Seal of Acceptance sprawia, 
że lekarze stomatologii mogą z pełnym przekonaniem zalecać produkty, które uzyskały 
taki certyfikat. Pierwszym produktem do wybielania zębów dostępnym bez recepty, 
który uzyskał ten certyfikat był/-y/-a __________.
A. Pasta do zębów Colgate Optic White
B. Paski Crest 3D Whitestrips Glamorous White
C. Paski Crest 3D Classic Whitestrips Vivid
D. Paski Crest Whitestrips Supreme
E. Żadne z powyższych.

18. Joanna Hartwińska przychodzi do Twojego gabinetu 2 tygodnie po wizycie swojego męża 
Tomasza. Wybiera się razem z Tomaszem na zjazd absolwentów w następny weekend i 
wspomina, że zęby męża są teraz dużo bielsze. Codziennie pije zieloną herbatę i ma 
wrażenie, że jej zęby również stają się coraz bardziej żółte. Zastanawia się, jaka metoda 
wybielania byłaby w tak krótkim czasie najbardziej odpowiednia w jej przypadku. 
Wcześniej nie występowała u niej nadwrażliwość zębów i zaczęła używać pasty na 
nadwrażliwość w tym samym momencie co jej mąż Tomasz. Nigdy wcześniej nie 
próbowała rozjaśniać zębów.
A. Ponieważ nigdy wcześniej nie wybielała zębów, powinna kupić w drogerii paski rozjaśniające 

dostępne bez recepty, aby w pierwszej kolejności wypróbować tę metodę.
B. Spodobał jej się efekt wybielania zębów uzyskany u jej męża, więc powinna zacząć stosować 

indywidualnie dopasowane nakładki z tym samym środkiem wybielającym co jej mąż 
(zawierającym nadtlenek karbamidu o stężeniu 10%).

C. Został jej tylko tydzień na rozjaśnienie zębów, dlatego powinna użyć środka zawierającego 
wysokie stężenie nadtlenku karbamidu bądź nadtlenku wodoru wraz ze indywidualnie 
dopasowanymi nakładkami, aby przyśpieszyć efekt rozjaśnienia.

D. Ponieważ ma tylko tydzień na rozjaśnienie zębów, najlepszą metodą w jej przypadku będzie 
wybielanie w gabinecie stomatologicznym.
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19. Od przeprowadzenia zabiegu skalingu i wygładzenia powierzchni korzenia u Jana minął 
rok. Jan systematycznie przychodzi na wizyty kontrolne co 3 miesiące. Sumiennie stosuje 
odpowiednią higienę jamy ustnej i ogranicza do minimum przyczyny powodujące 
przebarwienia powierzchniowe, zwłaszcza odkąd rzucił palenie. Co więcej, recesja u tego 
pacjenta nie uległa pogłębieniu. Podczas dzisiejszej wizyty kontrolującej stan zdrowia jego 
przyzębia wspomniał, że nadal chciałby omówić możliwość rozjaśnienia zębów. Ponieważ 
pacjent dba odpowiednio o pielęgnację jamy ustnej w domu, a jego stan zdrowia się poprawił, 
z chęcią omówisz z nim ewentualne możliwości. Wspomniał, że obawia się wysokich kosztów, 
ale zależy mu na znaczącej zmianie. Które z poniższych możliwości można zastosować w 
przypadku Tomasza?

A. Ponieważ Tomasz ma lekką recesję, ale nie wykazuje nadwrażliwości zębów, najlepiej 
będzie, jeśli zacznie stosować w domu nakładki z żelem zawierającym nadtlenek karbamidu 
o stężeniu 10%.

B. Tomasz oczekuje znacznej zmiany, w związku z tym wybielanie przeprowadzone w 
gabinecie stomatologicznym może być dobrym rozwiązaniem. 

C. Tomasz chce zaoszczędzić, dlatego możesz mu polecić paski wybielające Crest Whitestrips z 
zastrzeżeniem, że – jeśli to możliwe – środek wybielający nie może stykać się z miejscami 
dotkniętymi recesją.

D. A i C.

20. Anna Walczak, która dowiedziała się ostatnio, że jest w ciąży, za 4 miesiące wybiera się 
na wesele kuzyna. Pyta, czy przed weselem może wybielić zęby, żeby dobrze wyglądać na 
zdjęciach. Niestety, od kilku lat nie stosowała żadnych zabiegów wybielających. Podczas 
oceny stanu zdrowia jamy ustnej pacjentki zauważyłeś/-aś u niej uogólnione zapalenie 
dziąseł, typowe w trakcie ciąży, a także brak przebarwień powierzchniowych. Co zalecisz 
Annie?
A. Poinformujesz ją, że ponieważ nie ma żadnych przebarwień, nie potrzebuje wybielania i 

powinna być zadowolona z obecnego koloru zębów.
B. Zasugerujesz zastosowanie indywidualnie dopasowanych nakładek z nadtlenkiem 

karbamidu o stężeniu 10%, ponieważ jest to najmniejsze stężenie i wiąże się z nim 
najmniejsze ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

C. Zaproponujesz pacjentce zabieg wybielania zębów w gabinecie na krótko przed weselem, 
gdyż będzie wtedy pod opieką stomatologa.

D. Powiesz pacjentce, że nierozsądne byłoby wybielanie zębów w trakcie ciąży, ponieważ nie 
przeprowadzano badań w tym zakresie i lepiej nie podejmować żadnego ryzyka.
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