
تبيیيیض ااألسنانن االمنزليیةمعالجاتت   
 

؟لهھذهه االمعالجاتت كل شخص مناسب هھھھل  
 

هھھھذهه لتلقي ن مؤهھھھليیاالعديید من ااألفراادد يیعتبر ما إإذذاا كنت مرشح مناسب لتبيیيیض ااألسنانن. االخاصص بك ب سناننااألططبيیب يیبلغك سوفف 
ااألسنانن  ططبيیب بلغك٬، سيیعالججلل امناسب امرشحلم تكن . إإذذاا يین لهھامناسبيیكونواا قد ال ممن ٬، وولكن هھھھناكك نسبة صغيیرةة االمعالجاتت

.أأكثر مالءمة أأخرىىخيیاررااتت أأنن يیناقش معك وويیمكن باستنتاجاتهھ   
 

من االناحيیة االوااقعيیة؟ هھااالنتائج االتي يیمكن أأنن أأتوقعهھھھي ؟ ما traysجهھازز أأنن أأررتديي  يیجبكم من االوقت   
 

مستوىى كبيیر لاالعديید من االمرضى يیتعرضض انن. االظل ااألصلي لألسن علىوو رغب فيیهھت لذيياا االتبيیيیضعلى مقداارر هھھھذاا ااألمر يیعتمد 
 قاتمةأأسنانك كانت إإذذاا  أأسنانك بعد االعالجج.االتفتيیح االذيي ستكونن عليیهھ  دررجاتتبوومع ذذلك ال يیمكننا االتنبؤ بشكل موثوقق ٬، تبيیيیضاالمن 

كنت ال تعاني من إإذذاا ووبيیيیض. في االتستغرقق ووقتا أأططولل تسوفف ٬، فاالتترااسيیكليین رمادديي/اال/ لونن ااألصفركسوةة بالمكانت أأوو االلونن 
من االمهھم جداا إإززاالة ووفي فمك.  traysجهھازز وواالنومم يیمكنك أأيیضا على ااألقل٬، ووتيین لمدةة ساع traysجهھازز  ترتدييقد ٬، فأأيي حساسيیة

.traysجهھازز  قبل االنومم مع سقف االحلقجميیع االمواادد االزاائدةة حولل االلثة أأوو   
 

فإنن حساسيیة بعد االعالجج٬، إإذذاا أأصبت باالفم أأثناء االعالجج. ووااألنسجة االرخوةة ااألخرىى في باللثة يیمكن أأنن يیحدثث االتهھابب مؤقت 
.تيینساعخاللل تأثيیر أأيي حساسيیة عاددةة وويینحسر . كونن مفيیدةةلح االداافئ يیمكن أأنن تااالمضمضة بالماء االم  

 
أأشهھر أأوو  6ستغرقق أأنن تالتترااسيیكليین لألسنانن االملطخة بيیمكن وو. كلما كانت أأسنانك قاتمة كلما ااستغرقت ووقت أأططولل في االتلميیع

ألصفر االمائلة لااألسنانن االصفرااء أأوو ووتصبح بعد شهھر ووااحد. أأنن تلمع ووتصبح بيیضانن بعض ااألسنانن وويیمكن ل٬، لكي تلمعسنة 
نتيیجة ملطخة االبعض ااألسنانن  قد ال تستجيیبوو ٬،االرمادديي أأوو االرمادديي وواالبنيااألسنانن ذذااتت االلونن أأفضل من بشكل بيیضاء وواالبني 

.ةنفس االطريیقبللتبيیيیض  االعالجج بالمضاددااتت االحيیويیة أأوو االفلورراايید  
 

ووفقا للجدوولل ك تبيیيیض أأسنانقم بال يیهھم. فإنن ذذلك ٬، االضيیق لبضعة أأيیامم بسبب االجدوولل االزمني traysجهھازز  إإذذاا لم تتمكن من ااررتدااء
غسيیل مشاهھھھدةة االتلفزيیونن أأوو لمدةة ساعتيین أأثناء بعد االعشاء وو traysجهھازز  باررتدااءبعض االناسس وويیقومم االزمني االخاصص بك. 

.بهھاوواالنومم  traysجهھازز تجديید ٬، يیقومونن بإإذذاا كانن كل شيء على ما يیرااممووااألططباقق.   
 

حساسيیة؟نوعع من االأأيي كنت أأعاني من ماذذاا أأفعل إإذذاا   
 

يیعاني كثيیر من االمرضى من  ٬،في االوااقعوو. ياالمنزلااالسنانن حساسيیة ااألسنانن هھھھي ااآلثارر االجانبيیة ااألكثر شيیوعا لتبيیض تعد 
موسس  نوصي باستخدااممووااللثة. تنحسر ااألسنانن حيیث عنق حولل ذذلك يیحدثث ووعاددةة ما لل. حساسيیة ااألسنانن بأيي شكل من ااألشكا

عن تبيیيیض أأنن تتوقف يیجب  ٬،إإذذاا كنت تعاني من أأيي حساسيیةووسنانن. ااألبدء تبيیيیض  منأأسبوعع قبل  "Tooth Mousse" ااألسنانن
ااألسنانن أأصبحت إإذذاا ووأأيیامم.  3عد حواالي تبيیض بااليیمكنك ااستئنافف ووااألسنانن.  على تقومم بوضع موسس ااألسناننأأسنانك لبضعة أأيیامم وو

التبيیيیض لمدةة ساعة يیوميیا. االخاصص ب traysجهھازز ددااخل يیمكنك ووضع معجونن ااألسنانن االحساسة أأوو موسس ااألسنانن  ٬،حساسة جداا
يیمكنك فركك  ٬،ذلككبديیل لحساسيیة. االوقف يیؤدديي إإلى تعاددةة ما )٬، حيیث Boots( معجونن ااألسنانن االحساسةباستخداامم نوصي وو

طبيیب ب٬، يیرجى ااالتصالل قلقا من أأيي شيءلعدةة أأيیامم. إإذذاا كنت وومرااتت في االيیومم  5هھھھواامش االلثة بإصبعك ددااخل نانن معجونن ااألس
ااألسنانن االخاصص بك.  

 
تساوويي؟بشكل مسنانن لم يیتم تبيیيیض ااألماذذاا يیحدثث إإذذاا   

 
لقليیلة ااألوولى٬، وولكن االتناقض أأكثر بيیاضا خاللل ااأليیامم ااهھھھذهه االبقع تظهھر سقبل االتبيیيیض٬، ى ااألسنانن بقع بيیضاء علت هھھھناكك إإذذاا كان

ااألسنانن أأنن يیقومم طبيیب ي بعض ااألحيیانن يیمكن لفوو. ةكونن ملحوظظقد ال تنهھايیة االبقيیة ااألسنانن سيیكونن أأقل ووفي لونن بيین االبقع وو
ططبيیب إإسألل . أأكثر ااستداامةبيیضاء بشكل االبقع يیمكن إإززاالة االحيیث )٬، Microabrasion( االكشط االضئيیل إجرااء خاصص يیسمىب
.ذذلكااإلجرااء إإذذاا كنت تشعر بالقلق إإززااء صص بك عن هھھھذاا االخا سناننااأل  

 
كانت موجوددةة بالفعل على ااألسنانن قبل هھھھذهه االبقع االبيیضاء جرااء عالجج االتبيیيیض. ك أأثناء إإقد تالحظ بقع بيیضاء جديیدةة على أأسنان

تتالشى هھھھذهه هھا أأكثر لمعانا٬، ااألسنانن كلووعندما تصبح تصبح أأكثر ووضوحا. االبقع  فإننأأكثر لمعانا تصبح ااألسنانن ووعندما االتبيیيیض. 
.ططواالل االليیل traysااررتديیت جهھازز الحظ هھھھذهه االبقع االبيیضاء على االفورر بعد جلسة تبيیيیض في االصباحح إإذذاا كنت قد تقد وواالبقع.   

 
ووحيیث أأنن أأصال على ااألسنانن.  ةةموجوددططوااقق هھھھذاا ااألنكررر بأنن / بيیاضا. مطوقة بمناططق أأكثر لمعانابعض ااألسنانن قد تظهھر 



تلمع ااألجزااء ااألكثر لمعانا ٬، أأكثر لمعاناصبح ااألسنانن ووعندما تووااضحة. ) غيیر bandingsااالططوااقق (هھھھذهه قاتمة٬، تكونن ااألسنانن 
ملحوظظا أأكثر من ذذلك.٬، يیجب أأال يیكونن ذذلك بعد أأسبوعع أأوو نحو ذذلكوو. ططوااقق االقاتمةتليیهھا منطقة ااألثم من ااألسنانن أأووال   

 
؟منزليهھھھل هھھھناكك بديیل لتبيیيیض ااألسنانن اال  

 
تنفيیذ أأسنانك بحيیث يیمكن  عن اانطباععتتضمن أأخذ متقدمة  يیةكك عالجاتت تبيیيیض بديیلة متاحة. وونحن نقدمم أأيیضا مجموعة منزلهھھھنا

االمستقبلي االعالجج في  traysجهھازز يیمكنك إإعاددةة ااستخداامم وو. كأأسنانمحيیط شكل ووتناسب مع كي يی تبيیيیضالاالخاصص ب  traysجهھازز 
تبيیيیض سريیع. في هھھھذهه في قد ترغب ووصفة ططبيیة من ططبيیب ااألسنانن االخاصص بك. ووبموجب عن ططريیق شرااء هھھھالمم االتبيیيیض للحشو 
يیا جرااحا جعال )BriteSmileوويیعد براايیت سمايیل (. )BriteSmileبراايیت سمايیل (يیمكننا أأنن نقدمم لك تبيیيیض ااألسنانن  ٬،االحالة

االخاصص بك  سناننااألططبيیب سؤاالل االنتائج في جميیع االحاالتت متشابهھة. يیرجى ووتعد أأكثر من ساعة ووااحدةة فقط. ددااخليیا يیستغرقق 
للمزيید من االتفاصيیل حولل االعالجاتت االبديیلة.  

 
لك.بالنسبة االخيیارر االمناسب هھھھو تبيیيیض ااألسنانن لم يیكن لتيیجانن وواالجسورر وواالقشرةة إإذذاا عالجج ااقد تختارر أأيیضا   

 
أأسناني؟ كوننكيیف ست  

 
ا مساعدتهھمن حيیث يیيیض تأثيیر غيیر مباشر على االلثة مواادد االتبكما أأنن لاالتبيیيیض.  ااتتااألسنانن نظيیفة جداا بعد إإجرااءما تكونن عاددةة 

تهھيیج االلثة أأثناء االعالجج في عالجج ألوولل مرةة ووقد تم ااستخداامهھا تقنيیة االااخترااعع ي ططريیقة هھھھهه على االشفاء أأوو تحسيین صحة االلثة. هھھھذ
االتقويیمي.  

 
خرىىاتت ااألترميیماالحشوااتت وواال  

 
تبيیيیض تقومم بأسنانك قبل أأنن ب االظل االموجوددمع تطابق ت اميیةاألسنانن ااألمبتيیجانن أأوو قشرةة أأوو إإذذاا كانن لديیك حشوااتت بيیضاء 

االلونن  قتم تحقيیيیعندما وو. تلمع وولكن االحشوااتت ال تلمعووذذلك ألنن أأسنانك يیمكن أأنن  ٬،ااألسنانن بعد ذذلكمع قد ال تتطابق فأأسنانك٬، 
سنانك. ووعاددةة ما ألجديید االلظل لتتناسب مع اا أأكثر لمعاناظظل بحشوةة ذذااتت ااستبداالل هھھھذهه االحشوااتت ااألسنانن االمطلوبب٬، يیمكن لطبيیب 

على ااألقل قبل تغيیيیر االحشوااتت.لمدةة أأسبوعيین ططبيیب ااألسنانن يینتظر   
 

تبيیيیض أأسناني مرةة أأخرىى؟هھھھل سأقومم بتبيیض؟ وويیبقى االكم   
 

ننصح وواالعالجج. من ساعة  48حواالي لنتيیجة بعد ل فهھھھناكك ترااجع ططفيیووسنانك بشكل جيید. ألاالجديید ااألبيیض االلونن ما يیستمر عاددةة 
من االمحتمل أأنن االتي ااألططعمة تناوولل مع االحرصص على عدمم شربب أأوو ااألسنانن عديیل االنظامم االغذاائي االخاصص بك خاللل فترةة تبيیيیض تب

شوهه ااألسنانن في االمقامم تتأثيیر على سبب وويیعتمد االتسبب تلطيیخ٬، مثل االقهھوةة وواالشايي وواالنبيیذ ااألحمر ووااألططعمة االغنيیة بالتواابل. 
بعالجاتت بعض االمرضى وويیقومم قليیال. قاتما تأثيیر ٬، فقد يیصبح االن االقهھوةة وواالنبيیذ ااالحمر وواالكوالإذذاا كنت تشربب االكثيیر مفااألوولل. 
- 3بعد ٬، بيینما يیقومم آآخروونن بذلك أأشهھر 6بعد حشو  للمساعدةة في االحفاظظ وو. ونن لذلكحتاجيیوولكن بعض االمرضى ال ٬، سنوااتت 4 

صحة ااألسنانن االخاصص بك.ة لدىى ااختصاصي منتظم مرااجعةصحة االفم مع جيید لنظامم ااألسنانن٬، البد من ااتباعع على بيیاضض   
 

األسنانن أأوو االلثة؟بتبيیض االيیضر  هھھھل  
 

آآمنة تماما على ي االموصوفة من قبل ططبيیب ااألسنانن تبيیض االمنزلاالااألسنانن باستخداامم تقنيیة تبيیيیض أأنن االسالمة أأظظهھرتت ددررااساتت 
ووااحدةة بوةة ططبيیب ااألسنانن شربب عاالموصوفة من قبل بالمجموعاتت تبيیض ااألسنانن وويیعاددلل ااألسنانن وواالخديین ووااللثة ووأأنسجة االفم. 

محايیدةة.) pH(ماددةة االتبيیيیض ددررجة حموضة وولمن االمشرووباتت االغاززيیة.   
 

تحتويي على عاددةة ما مجموعاتت االتبيیيیض االتي يیتم شرااؤؤهھھھا ددوونن ووصفة ططبيیة. على االرغم من أأنهھا غيیر مكلفة٬، كالتت بهھھھناكك مش
ألسنانن. اا جداا باكونن ضاررااألمر االذيي قد يی٬، ااألسنانن ميینادديي إإلى تنحيیف تؤ كن أأنن تتلف ااألسنانن أأوويیمحمضيیة محاليیل شطف 

ااألسنانن أأكثر قتامة أأصبحت . هھتبيیيیض أأسنانووقامم بددوونن ووصفة ططبيیة٬، بشرااء االمجموعة االمريیض قامم هھھھناكك حالة حيیث  تكانوو
.االعاجي االقاتمظل ظظهھر االوو اننااألسنميینا أأددىى إإلى تآكل شطف االأأنن حامض ذذلك نتيیجة ااستخداامم االعالجج. ووكانن في ووااستمر االمريیض   

 
أأسابيیع على ااألقل قبل بدء إإجرااء  3عن االتدخيین لمدةة أأنن تتوقف من ااألفضل ووتبيیيیض أأسنانك إإذذاا كنت تدخن. ٬، ال يینصح بوومع ذذلك

.االتبيیيیضعلى أأيي حالل ووسوفف تتضاءلل آآثارر قاتمة ااألسنانن يیجعل االتدخيین ٬، حيیث أأنن االتبيیيیضعمليیة   
 
 


