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Nog voor de zomer
een stralend wit gebit

Een mooie lach straalt jeugdigheid uit. Een goed verzorgd en onderhouden gebit is een voorwaarde voor een gezonde en vitale uitstraling. Door de jaren heen veranderen onze tanden van kleur door invloeden van buitenaf. Koffie, thee, rode wijn en roken zijn
meestal de boosdoeners. Ook bepaalde antibiotica of teveel fluoride in onze jeugd kunnen de oorzaak zijn van verkleuringen. Hoe
krijgt u die stralende glimlach van vroeger weer terug? De professionals van Kleinsman Dental Center in Bocholt leggen het uit:
Welke technieken zijn er om tanden weer mooi wit te maken?
Studio Kleinsman Mondhygiëne maakt vooral gebruik van twee geavanceerde
bleektechnieken, die hier toegelicht worden. De Smartbleach, ook wel het
‘Laser teeth-whitening-system’ genoemd, werkt met groen laserlicht waarmee de speciaal ontwikkelde Smartbleachgel geactiveerd wordt. Gele, bruine
en grijze verkleuringen van het gebit worden hiermee grondig aangepakt.
U hoeft niet bang te zijn voor schade aan de tanden, omdat bij het bleken
met laser geen warmte wordt gebruikt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt
dat er absoluut geen aantasting optreedt van het tandglazuur, nabehandeling
met fluor zou het glazuur zelfs sterker maken. De behandeling duurt in totaal
ongeveer anderhalf uur.
De andere techniek waarmee Kleinsman werkt aan een mond met stralend
witte tanden, is de Zoom-methode. Deze aanpak maakt gebruik van de
Zoom2 UV-lamp. Met deze lamp wordt de zogenaamde Zoom-gel, die 25%
waterstofperioxide + calciumfosfaat bevat, geactiveerd. De combinatie van

Zoom-lamp en Zoom-gel versterkt het uiteindelijke resultaat. Door de warmtefilters in de lamp onstaat geen blijvende schade aan het gebit. De duur van
de behandeling kan variëren en is afhankelijk van het aantal gewenste sessies.
Over het algemeen volstaat drie (tot maximaal vier) keer een kwartier. De totale duur van de behandeling neemt gemiddeld twee uur in beslag.
Hoelang blijft het effect van de bleekbehandeling zichtbaar?
Het effect zal niet bij iedere patiënt hetzelfde zijn, uiteraard hangt veel af van
de leefstijl en het gedrag van de patiënt. Het beste is om drank- en voedingsmiddelen met kleurstoffen te vermijden. Daarnaast adviseren wij voor een
optimaal en langdurig effect, het gebruik van onze SUPERSMILE whitening
producten. Deze tand- en mondverzorgende producten zijn de nieuwste uitvinding op het gebied van de esthetische mondzorg. Tot nu toe was dit bijzondere product alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten, maar het is nu ook
exclusief verkrijgbaar bij Studio Kleinsman. Neem een kijkje in onze nieuwe
webshop: www.supersmile.nu.
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"De SUPERSMILE producten zijn overigens ook zonder bleekbehandeling
uitstekend te gebruiken. Onze mondhygiënistes geven u graag advies
over alle SUPERSMILE producten"
Sinds ruim twee jaar mogen tandbleekmiddelen alleen nog maar gebruikt
worden door tandartsen. Dit wordt gemeld in diverse media, naar aanleiding van een bericht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(NVWA). Tandbleekmiddelen die worden verkocht via internet of drogisterijen mogen niet meer dan 0,1% waterstofperoxide bevatten. Deze
hoeveelheid is echter niet genoeg voor het bleken van de tanden. Het is
wel voldoende om al behandelde tanden wit te houden. Mondhygiënistes
die bij een tandarts in de praktijk werken, mogen het gebruiken voor het
onderhouden van de stralend witte tanden, mits onder supervisie van een
tandarts. Bij ons werken goed opgeleide mondhygiënistes hierin nauw samen met onze tandartsen.
Kan bleken in combinatie met bestaande kronen en vullingen?
De kleur van kronen en vullingen verandert niet mee tijdens de bleekbehandeling. Daarom adviseren wij eerst uw tanden te bleken en daarna
nieuwe kronen, vullingen en facings te laten plaatsen. Zodoende kunnen
deze perfect worden aangepast aan de nieuwe kleur. Witter maken door
vervanging van het grijze amalgaam, ook dat doet Kleinsman Dental Center. Oude amalgaam vullingen kunnen worden vervangen door porselein
en composiet vullingen. Dat heeft niet alleen esthetisch effect maar is ook
gezonder voor de patiënt. Amalgaam kan zware metalen afgeven in het
lichaam, terwijl witte vullingen geen stoffen meer afgeven als ze éénmaal
hard zijn. Daarbij hecht composiet beter aan de kies waardoor de kans op
nieuwe gaatjes of andere ontstekingen, wordt verkleind.
Wat kunnen Facings doen voor de uitstraling van het gebit?
Als kronen of vullingen niet aangepast kunnen worden aan de nieuwe kleur

dan is er de mogelijkheid om zogenaamde ‘Non Prep Facings’ over de
tanden te plakken. Hiermee kunnen kleuren naar wens worden aangepast,
zodat er een natuurlijk wit resultaat ontstaat. Ook de vorm en stand van
de tanden kunnen met de ‘Non Prep Facings’ worden veranderd, voor een
fraai gevormd en compleet gebit. Ook wanneer een stukje tand is afgebroken, is daar dankzij de Facing(s) niets meer van te zien.
Waarin onderscheidt Kleinsman
zich van andere tandartsklinieken?
Behalve dat wij modern en innovatief zijn, vinden wij klantvriendelijkheid en hospitality zeer belangrijk. En, dat voelt de patiënt al vanaf
de eerste kennismaking. Allereerst horen we vaak van onze patiënten
dat zij zich welkom voelen en al op hun gemak zijn bij binnenkomst.
Dat ontspannen gevoel is er tijdens de persoonlijke ontvangst in de
wachtkamer maar ook als ze bij de tandarts in de stoel plaatsnemen.
Elke cliënt krijgt bij ons een uitgebreide intake en een adviesgesprek en
we bieden alle behandelingen aan onder één dak. In geval van langdurige behandel-trajecten zorgen wij ervoor dat de patënt zo min mogelijk aparte afspraken hoeft te maken, dat is comfortabel en scheelt een
hoop kostbare tijd.
Wij lopen op het gebied van de tandheelkunde voorop. De nieuwste
mogelijkheden en technologieën beheersen wij en kunnen we meestal
verwerken in ons eigen esthetisch laboratorium. Het fijne is dat er daardoor altijd rechtstreeks contact is met de tandarts, tandtechnieker én de
patiënt. Dat er bij ons in Bocholt gewoon Nederlands gesproken wordt,
voelt vaak aan als een warm bad voor de Nederlandse patiënten…
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