Informationsavtal
Fylls i av kund innan behandling och sparas av salong.
Namn:

Personnummer:

Telefon:

Gata:

Postadress:

Email:

Vad missfärgar tänderna?
Alla människor har olika ton på sina tänder och vanligtvis mörknar det även med åren. Vissa har mörkare tänder
redan från födseln.
Missfärgningar orsakas oftast genom mat och dryck och den allmänna munhygien. Kaffe, te, tobak, vin, soja samt
vissa kryddor missfärgar dina tänder.
Andra typer av missfärgningar kan också orsakas av exempelvis slag eller olycka, mediciner och vissa sjukdomar.
När skall man inte bleka sina tänder?
Om du behandlas för rotfyllning eller har hål i tänderna rekommenderas först en avslutad behandling hos tandläkare.
Vid graviditet, amning och kemoterapi finns det ingen dokumenterad risk, men man bör följa försiktighetsprincipen.
Vi avböjer att bleka tänderna på personer under 18 år.
Hur länge håller tandblekningen?
Tandblekningens hållbarhet är individuell och påverkas av dryckesvanor, matvanor och munhygien.
Vilket resultat kan man förvänta sig?
Med MightySmile når du 2-9 nyanser vitare tänder.
Vad bör man tänka på innan en tandblekning?
Vissa tänder är svårare än andra att bleka. I dessa fall kan fler än en behandling behövas för att uppnå ditt önskade
resultat. Extra behandlingar är inte kostnadsfria.
Var noga med att du har rena och nyborstade tänder när du kommer för att få en tandblekning.
Vad bör man tänka på efter en tandblekning?
Du skall inte äta eller dricka utöver vanligt vatten första timmen efter behandlingen.
Du bör undvika tobak, mat och dryck med färgämnen 48 timmar efter behandlingen då tänderna är mer mottagliga
för färgämnen denna tid. Orsaken till detta är att tänderna jobbar för att återställa sin fuktbalans. Håller du inte detta
kan blekeffekten försämras eller försvinna helt.
Har du fått en tandrengöring de senaste 6 månaderna?  ‐ja  ‐nej
Har du plastfyllningar, kronor, broar, fasader?
Har du tandlossning eller karies?  ‐ja
Vid smärta i tänderna avråds tandblekning.
Är du gravid eller ammar du?

Ort / Datum:

 ‐ja  ‐nej

 ‐nej

 ‐ja  ‐nej

Underkäke

Färgton innan
Färgton efter

Kundens underskrift:

Överkäke

