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BIAŁY UŚMIECH 
- wszystko o wybielaniu zębów

Nienaganny wizerunek jest gwaran-
cją sukcesu zarówno w pracy, jak 
i w życiu osobistym. Piękny uśmiech, 
zdrowe i białe zęby to jeden z jego 
ważnych elementów. Dlatego tak 
dużą popularnością cieszy się zabieg 
wybielania zębów. Jest on dostępny 
w większości gabinetów stomato-
logicznych, można też go wykonać 
samodzielnie w domu. Pozwala roz-
jaśnić szkliwo zęba, a także usunąć 
plamy i przebarwienia. 

PRZYCZYNY 
CIEMNIENIA ZĘBÓW
Na barwę zębów wpływa wiele czyn-
ników mających związek m. in. z ich 
anatomią. Zewnętrzną warstwę korony 
zęba stanowi szkliwo. Pod nim znajdu-
je się zębina, a głębiej miazga, w której 
usytuowana jest komora zęba z włók-
nami nerwowymi i naczyniami krwio-
nośnymi. NA KOLOR ZĘBA WPŁYWA 
KOLOR ZĘBINY ORAZ SPOSÓB ODBIJA-
NIA I ROZPRASZANIA ŚWIATŁA PRZEZ 
SZKLIWO. Grubość i gładkość szkliwa 
jest uwarunkowana genetycznie. Wraz 
z wiekiem, zęby mają coraz mniejszy 
połysk, szkliwo staje się cieńsze, a zębi-
na ciemniejsza i bardziej widoczna. 

Na co dzień zęby narażone są na 
wiele czynników, które mogą pro-
wadzić do powstania przebarwień. 
PRZEBARWIENIA POWIERZCHNIOWE 
POWSTAJĄ WSKUTEK GROMADZENIA 
SIĘ PŁYTKI NAZĘBNEJ I OSADÓW. NAJ-
CZĘSTSZYMI PRZYCZYNAMI SĄ: NIE-
WŁAŚCIWA HIGIENA, PALENIE PAPIERO-
SÓW, NIEKTÓRE NAPOJE (NP. KAWA, 
HERBATA, COLA, CZERWONE WINO), 
A TAKŻE LEKI (NP. ŻELAZO, JOD). 

Stosunkowo łatwo można je usunąć za 
pomocą środków wybielających. Trud-
niejsze do usunięcia są przebarwienia 
wewnętrzne – np. spowodowane sto-
sowaniem antybiotyków z grupy te-
tracyklin lub zbyt dużych dawek fluoru 
w dzieciństwie. 

Wybielać można zarówno zęby żywe, 
jak i martwe. W przypadku zębów mar-
twych najlepsze efekty przynosi zabieg 
u stomatologa, polegający na umiesz-
czeniu środka wybielającego wewnątrz 
zęba na kilka dni, a następnie usunięciu 
go. Najbardziej intensywne przebar-
wienia można zamaskować za pomocą 
licówek. Środki wybielające nie zmie-
niają koloru plomb (zżółknięte trzeba 
będzie wymienić), ani nie wpływają 
na ceramikę dentystyczną, mogą jed-
nak osłabiać wypełnienia z materiałów 
kompozytowych i amalgamatów.  

PRZECIWWSKAZANIA 
DO WYBIELANIA ZĘBÓW
WYBIELANIE ZĘBÓW ZWYKLE NIE POWO-
DUJE POWAŻNYCH SKUTKÓW UBOCZ-
NYCH, CHOĆ MOŻE PROWADZIĆ DO CZA-
SOWEJ LUB STAŁEJ NADWRAŻLIWOŚCI. 
Objawia się ona zwiększoną czułością 
na bodźce, takie jak: ciepło, zimno, słod-
ki smak potraw. Popularny środek wy-
bielający – nadtlenek wodoru – może 
powodować podrażnienie dziąseł, 
objawiające się pieczeniem i odbar-
wieniem błony śluzowej. Wymienione 
problemy przeważnie ustają po zakoń-
czeniu wybielania. Można zmniejszyć 
ryzyko ich wystąpienia stosując pasty 
desensytyzujące zawierające azotan 
potasu i fluorek sodu oraz żele zabez-
pieczające dziąsła. 

Do 16. roku życia zęby są w okresie 
wzrostu i nie wolno ich wybielać. Za-
bieg ten nie jest też zalecany u ko-
biet ciężarnych, ponieważ wpływ 
środków wybielających na płód nie 
jest znany. Inne przeciwwskazania 
to: istniejąca już nadwrażliwość zę-
bów lub dziąseł, odsłonięcie szy-
jek zębowych, próchnica, a także 
uczulenie na środki wybielające. 
Obecność nieszczelnych wypełnień 
i ubytków w czasie wybielania może 
spowodować podrażnienie miazgi 
zębowej, a w konsekwencji ból. 

WYBIELANIE W GABINECIE
Istnieje wiele sposobów na wybie-
lenie zębów. Można je podzielić na: 
metody stosowane w gabinetach 
stomatologicznych oraz wykony-
wane samodzielnie w domu. WY-
BIELANIE ZĘBÓW W GABINECIE 
STOMATOLOGICZNYM UMOŻLIWIA 
ZASTOSOWANIE SILNIEJSZYCH ŚROD-
KÓW WYBIELAJĄCYCH I POZWALA NA 
SZYBSZE UZYSKANIE EFEKTU. 
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Przed zabiegiem, lekarz stomato-
log sprawdza stan zdrowia zębów 
oraz wypełnień, a także usuwa ka-
mień i zgromadzony na zębach osad. 
W ramach przygotowania do zabie-
gu, dentysta umieszcza w ustach spe-
cjalną nakładkę, nanosi cienką war-
stwę środka ochronnego na dziąsła 
oraz zabezpiecza skórę w okolicy ust. 
Następnie rozprowadza na zębach żel 
wybielający i naświetla go przy uży-
ciu lampy (halogenowej, LED lub pla-
zmowej). Substancją aktywną jest naj-
częściej nadtlenek wodoru w stężeniu  
15 – 43%, który penetruje porowa-
tości w strukturze szkliwa i rozkłada 
zabrudzenia. Pojedynczy zabieg trwa 
ok. 15 min i jest powtarzany trzy-
krotnie. Metoda ta pozwala rozjaśnić 
zęby o 5 – 14 tonów. Zaraz po zabie-
gu kolor zębów może być nierówny. 
Staje się jednolity dopiero po czasie. 
Innym wariantem, który może za-
proponować stomatolog, jest wyko-
nanie indywidualnie dopasowanych 
nakładek na zęby, do których pacjent 
samodzielnie nakłada otrzymany żel 

wybielający i nosi przez 2 – 8 h dzien-
nie do momentu uzyskania satysfak-
cjonującego efektu.

ŻEL WYBIELAJĄCY CZASOWO ZWIĘK-
SZA POROWATOŚĆ SZKLIWA POWO-
DUJĄC, ŻE ZĘBY STAJĄ SIĘ BARDZIEJ 
PODATNE NA CZYNNIKI BARWIĄCE. 
Dlatego też 48 godzin po zabiegu na-
leży zachować tzw. „białą dietę” – po-
wstrzymać się od palenia papierosów, 
picia kolorowych napojów i spożywa-
nia pokarmów, które mogą zabarwić 
zęby. Nie wolno też używać prepara-
tów zawierających fluor. 

BIAŁE ZĘBY NA WŁASNĄ RĘKĘ
Istnieje wiele gotowych produktów, 
umożliwiających wybielanie zębów 
bez konieczności wizyty w gabine-
cie lekarskim. Są to m.in.: pasty, pły-
ny do płukania jamy ustnej, żele, 
paski i nakładki wybielające. Pasty 
wybielające najczęściej zawierają 
substancje ścierne i polerujące, dla-
tego pozwalają usunąć przebarwie-
nia powierzchniowe i rozjaśnić kolor 

zębów maksymalnie o 1 ton. Niektó-
re z nich mogą zawierać nadtlenek 
karbamidu (10 – 22%) lub nadtle-
nek wodoru (3%) – pozwalają roz-
jaśnić kolor zębów o 3 – 8 odcieni.  
NADUŻYWANIE ŚCIERNYCH PAST DO 
ZĘBÓW PROWADZI DO PORYSOWA-
NIA I ZMNIEJSZENIA GRUBOŚCI SZKLI-
WA, CO OBJAWIA SIĘ CIEMNIENIEM 
ZĘBÓW. Żele i paski wybielające rów-
nież wykorzystują utleniające właś-
ciwości nadtlenku wodoru. Preparat 
nanosi się na powierzchnię zęba za 
pomocą pędzelka lub nakleja goto-
wy pasek. Czas ekspozycji zależy od 
stężenia środka wybielającego. Pierw-
sze efekty są widoczne już po kilku 
dniach, a ostateczny efekt zostaje 
osiągnięty po kilku miesiącach stoso-
wania. 

Dużą skuteczność wykazują nakład-
kowe systemy do wybielania zębów. 
W tym przypadku żel wybielający 
umieszcza się na specjalnych nakład-
kach z tworzywa sztucznego, które 
nosi się kilka godzin dziennie. Na-
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kładki są zazwyczaj termokurczliwe – 
możliwe jest ich formowanie po wcześ-
niejszym umieszczeniu we wrzątku. 
Ponieważ przygotowane w ten sposób 
nakładki nie będą przylegać do zębów 
tak dokładnie jak nakładki wykonane 
przez protetyka, możliwe jest wydosta-
nie się z nich niewielkich ilości środka 
wybielającego, co może prowadzić do 
podrażnienia dziąseł. 

Wygodną formą łączącą pielęg-
nację jamy ustnej z wybielaniem 
zębów są płyny do płukania jamy 
ustnej. Oprócz poprawy wyglądu 
zębów płukanki te odświeżają od-
dech, pomagają zmniejszyć ilość 
płytki nazębnej i redukują ryzyko 
wystąpienia chorób dziąseł. Wy-
kazują jednak znacznie mniejszą 
skuteczność w porównaniu z pre-
paratami wymienionymi wcześniej.  

Mimo dużego wyboru środków wy-
bielających, nadal niemałą popular-
nością cieszą się tradycyjne sposoby, 
wykorzystujące m.in. wodę utlenio-
ną, sodę oczyszczoną, sól kuchenną, 
węgiel aktywny, czy też soki cytru-
sowe w postaci past i płukanek. Nie 
zawsze te metody są bezpieczne, 
a rezultaty ich stosowania są z reguły 
krótkotrwałe. Soda oczyszczona silnie 
ściera szkliwo, przez co staje się ono 
bardziej podatne na przebarwienia. 
Częsta ekspozycja zębów na kwasy 
owocowe prowadzi do demineraliza-
cji szkliwa, a w konsekwencji do osła-
bienia i nadwrażliwości zębów. 

Decydując się na wybielanie zę-
bów, należy zdawać sobie spra-
wę, że zabieg ten rozjaśni odcień 
zębów, natomiast nie spowoduje 
zmiany ich koloru na śnieżnobiały.  

PAMIĘTAJMY JEDNAK, ŻE PIĘKNY 
UŚMIECH TO PRZEDE WSZYSTKIM 
UŚMIECH ZDROWY I NATURALNY. 
WARTO WIĘC ZAINWESTOWAĆ W PRO-
FILAKTYKĘ. REGULARNE WIZYTY KON-
TROLNE U STOMATOLOGA I USUWA-
NIE KAMIENIA NAZĘBNEGO skutecznie 
zahamują powstawanie płytki nazębnej, 
będącej źródłem przebarwień i ubytków. 
Dieta bogata w wapń (szpinak, natka pie-
truszki, sezam, mak, migdały) wzmocni 
zęby, a twarde warzywa będą ścierać 
osad nazębny. Częste jedzenie truskawek 
nie tylko sprawi, że zęby staną się biel-
sze, pozwoli też zapobiec osadzaniu się 
na nich kamienia. Kawę, czarną herbatę 
lub napoje kolorowe warto zamienić na 
wodę mineralną, soki cytrusowe, zieloną 
bądź białą herbatę.

KlAUDiA KORUsiewicz
Pracownik Apteki
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