Stralend witte tanden
Gaat u binnenkort trouwen of heeft u een belangrijk
sollicitatiegesprek? Tegenwoordig wil graag iedereen zijn of
haar tanden witter maken. Bij Kliniek Tandheelkunde Sneek
kunnen wij in één behandeling uw tanden weer stralend wit
maken. Heeft u een beginnend gaatje, vullingen, kronen of
bruggen? Tijdens de afspraak kunnen wij uw gebit beoordelen
en advies geven over het witter maken van uw tanden.
Uw vullingen, kronen en bruggen verkleuren namelijk niet
mee. Bij Kliniek Tandheelkunde Sneek worden uw tanden
veilig en effectief witter gemaakt met behulp van een
halogeen lamp en whitening gel.

Kliniek Tandheelkunde Sneek
In onze moderne gezinspraktijk biedt Kliniek Tandheelkunde Sneek
complete mondzorg voor iedereen met en zonder eigen tanden op
een kwalitatief hoogstaand niveau. Tijdens het wekelijkse
kinderspreekuur worden jonge kinderen spelenderwijs vertrouwd
gemaakt met de tandarts. Voor tandeloze patiënten bieden wij
specifieke mondzorg tijdens het tandprothetisch spreekuur.

Veilig en snel weer
stralend witte tanden

Kliniek Tandheelkunde Sneek is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Simmerdyk, achter het Antonius Ziekenhuis.

Uw tanden bleken doet u bij Kliniek Tandheelkunde Sneek:
• in één behandeling stralend witte tanden
• veilig en pijnloos uw tanden bleken
• gebruik van een halogeen lamp
• goedgekeurd volgens de richtlijnen van de Europese Unie
• pH-neutrale whitening gels
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Tanden bleken

Stralend witte tanden
U kunt er bijna niet meer omheen: veel mensen hebben een
prachtig gebit en stralend witte tanden. Wie wil dat nou niet?
Een mooie glimlach geeft zelfvertrouwen. U durft vaker te
lachen en het laat u stralen. Een prachtig wit gebit geeft uw
leven een nieuwe impuls.
Bij Kliniek Tandheelkunde Sneek krijgt u snel weer stralend
witte tanden door uw tanden te laten bleken. Uw tanden en
kiezen kunnen namelijk verkleuren door het gebruik van
voedingsmiddelen als koffie, thee en rode wijn. De behandeling
tanden bleken wordt al vele jaren succesvol toegepast bij
verkleurde tanden en kiezen. Voor we beginnen met het bleken
van uw tanden bespreken we eerst uw wensen en bekijken we
de mogelijkheden voor uw gebit.

“Een mooie lach is het
visitekaartje van uw gezicht”

De kleur van uw
tanden en kiezen
Het resultaat van het tanden bleken is bij iedere patiënt

Veilig en snel uw tanden bleken

verschillend. Dit komt door het feit dat de ene patiënt van

Kliniek Tandheelkunde Sneek gebruikt voor het bleken van tanden een
professioneel whitening systeem. Klinische studies hebben aangetoond
dat de whitening-gels van Kliniek Tandheelkunde Sneek de beste
resultaten geven. Ons whitening systeem is goedgekeurd door de
Europese Unie en is pH-neutraal. Dit betekent dat onze behandeling
onschadelijk en veilig is voor uw gebit. Binnen één behandeling maken
onze experts uw tanden weer stralend wit. Na het bleken van uw tanden
ziet u niets meer van de verkleuringen. Tijdens de behandeling worden
tanden en kiezen droog gelegd door middel van een
wangspreider, waarbij we het tandvlees beschermen tegen de
whitening gel.

nature al wittere tanden heeft dan de ander. Uw tanden en

Wij brengen de gel aan op uw tanden en laten dit inwerken met behulp
van een halogeen lamp. Tanden bleken is een veilige en snelle oplossing
voor een stralend wit gebit.

Kunt u al uw tanden en
kiezen laten bleken?

Resultaat van de behandeling

Tijdens een behandeling kleuren vullingen, facings, kronen

Het resultaat van het laten bleken van tanden is bij iedere patiënt
anders. De basiskleur van het tandbeen bepaalt voor een belangrijk deel
het uiteindelijke resultaat. Voor de behandeling van het bleken van uw
tanden kunt u onze experts vragen om de huidige kleur van uw tanden
vast te laten leggen, zodat u na het laten bleken van uw tanden het
eindresultaat kunt zien en de mate waarin uw tanden witter zijn
geworden. Ook gebleekte tanden zullen, net als niet-gebleekte tanden,
op den duur verkleuren door veroudering. Koffie, thee, rode wijn en
tabak kunnen dit proces versnellen. Door uw tanden te bleken krijgt u
een stralend wit gebit.

en bruggen niet mee. Na het bleken van uw tanden kunnen
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kiezen zijn opgebouwd uit tandbeen en tandglazuur.
Het glazuur van de tanden en kiezen is nagenoeg
doorzichtig, waardoor de dikte van het tandbeen naar
voren komt. De kleur van uw tand of kies wordt
voornamelijk bepaald door de dikte van het tandbeen.
Uw tanden en kiezen hebben ook niet allemaal dezelfde
kleur. De hoektanden hebben een dikkere laag tandbeen
dan de overige tanden en zijn daarom vaak beduidend geler.

deze tanden wat meer opvallen in uw gebit. Wij zullen
voorafgaand aan de behandeling goed uw gebit beoordelen
en bekijken welk resultaat haalbaar is. Daarbij overleggen
we wat de mogelijkheden zijn van het laten bleken van uw
tanden om samen tot het beste resultaat te komen.

