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Úvod 
Estetická stomatologie sehrává v po-

sledních letech mimořádně důležitou 
úlohu v moderním zubním lékařství. 
Společenské trendy podporované růz-
nými lifestylovými magazíny vytvářejí 
silný tlak na dokonalý vzhled lidí, kteří 
úspěšnost v profesním, ale i ve spole-
čenském životě podmiňují kromě jiné-
ho i bezchybným úsměvem a též doko-
nalým chrupem. Velmi často se stává, 
že pacienti k nám přicházejí s požadav-
kem změnit barvu svých zubů. 

Ambulantním bělením zubů se ro-
zumí bělení pod vedením stomatologa 
realizované v zubní ambulanci. Dělí se 
na tzv. vnější bělení vitálních zubů a tzv. 
vnitřní bělení endodonticky ošetřených 
devitálních zubů. Ambulantní bělení je 
výrazně účinnější než jakékoliv domácí 
formy bělení. V zásadě se ambulantní 
bělení dělí na dvě skupiny: 1. založené 
na bázi 35% hydrogen peroxidu, kte-
ré se nazývá též termokatalytické, a 2. 
založené na bázi 35% karbamidu pero-
xidu vodíku, které se nazývá též bělení 
za studena.

Při termokatalytickém bělení se jako 
oxidační činidlo (bělicí médium) použí-
vá 35% peroxid vodíku, který je osvět-
lovaný polymerizačnou LED lampou 
na urychlení bělení. Na tomto principu 
je založený bělicí systém POLA OFFICE. 

Při metodě „za studena“ se jako 
oxidační činidlo používá 35% karba-
mid peroxidu vodíku, který není nutno 
osvětlovat polymerizační LED lampou. 

Rozdíl mezi oběma formami je 
v prvé řadě v „agresivitě“, také v síle 
a efektu bělení. Ve zkratce se dá říci, že 
bělení na bázi 35% hydrogen peroxidu 
je výrazně účinnější, ale i o něco agre-
sivnější než bělení na bázi 35% karba-
midu peroxidu vodíku. Termokataly-
tické bělení POLA OFFICE považujeme 
za tzv. štarovací bělení a jako doplňko-
vé (udržovací) bělení se používají různé 
systémy domácího bělení – buď bělení 
s individuálním nosičem (POLA DAY – 
denní, POLA NIGHT – noční) až po běle-
ní tzv. bělicí tyčinkou (POLA PAINT). 

Výběr pacienta
Pečlivý výběr pacienta je daleko 

důležitější než samotné bělení zubů. 
U pacientů se špatnou hygienou, s vy-
sokou kazivostí, případně s nesano-
vaným chrupem ambulantní bělení 
nikdy neprovádíme. Taktéž u pacientů 
s výplněmi ve frontálním úseku ane-
bo s korunkami, můstky, není možné 
ambulantní bělení, jelikož výplně, ko-
runky a můstky se bělit nedají. Strikt-
ně se vyhýbáme bělení zubů pacientů 
mladších 18 let, těhotných pacientek 
a pacientů trpících různými duševními 
chorobami (schizofrenie, maniode-
presivní psychóza, obsedantně-kom-
pulzivní poruchy).Pacientům patřícím 
intelektuálně do subnormy se též ne-
doporučuje ambulantní bělení zubů. 
Výběr vhodného pacienta se tímto 
mírně zúžil. 

Vstupní vyšetření 
Ambulantnímu bělení většinou 

předchází návštěva dentální hygienič-
ky, jelikož je nutné odstranit subgin-
givální a supragingivální zubní kámen, 
v případě gingivitidy je nutno pacien-
ta poučit o správném výběru zubního 
kartáčku, o správných technikách čiš-
tění zubů, o důležitosti orální hygieny, 
jelikož jedině u pacienta se zdravým 
parodontem a výbornými hygienickými 
návyky je možno lege artis přistoupit 
k ambulantnímu bělení.

Při vstupním vyšetření je nutno za-
znamenat původní barvu zubů. Většinou 
k tomu slouží barevné klíče, které výrob-
ci přibalují k ambulantnímu bělení. 

Informovaný souhlas
Z právního hlediska je důležité pa-

cienta srozumitelně a otevřeně infor-
movat o povaze, rozsahu a charakteru 
ambulantního bělení, o očekávaném 
výsledku a o všech rizikách. Informova-
ný souhlas má byť podepsaný pacien-
tem v zdravotní dokumentaci. 

Rizika ambulantního bělení
V minulosti hlavním rizikem byla 

častá hypersenzitivita zubů způsobená 
kromě jiných faktorů i přechodnou de-
mineralizací sklovinných prizmatických 
struktur. Dnes mnozí výrobci vyrábějí 
bělicí gely, které se aktivují smícháním 
prášku a tekutiny a jejich aktivita je li-
mitovaná časovým faktorem (nejčastěji 
15 minut). Po uplynutí 15 minut jsou 
postupně chemicky deaktivované, čímž 
se anuluje jejich případná toxicita. Zá-
roveň též obsahují desenzibilizační pří-
sady většinou na bázi dusičnanu drasel-
ného. Po ambulantním bělení je možné 
přirozenou remineralizaci sklovinných 
struktur urychlit i nátěrem, např. Elmex 
Fluid, který obsahuje organické formy 
fl uoridových substancí. 

Průběh
Stav chrupu je dobré zdokumento-

vat fotografi cky před a po bělení. Paci-
ent je poučen o časovém průběhu běle-
ní, tj. bělení trvá do 45 minut.

Termokatalytické ambu-
lantní bělení POLA OFFICE

Krok č.1. 
Do dutiny ústní vložíme rozvírač úst, 

odsávačku a rty potřeme vazelínou – 
obr. č. 1. Aktivovaný bělicí gel na bázi 
35% peroxidu vodíku je během aktiv-

Ambulantní bělení zubů

Stav před bělením - rozvírač úst
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ní fáze agresivní k měkkým tkáním, 
tzn. používáme ochranné prostředky 
– rukavice, brýle, roušku. V případe po-
leptání vzniká kolikvační nekróza pře-
chodného typu. Aplikací práškové for-
my NaHCO3 se výrazně urychlí hojení 
poleptaného místa. 

Krok č. 2 
Na dásně se nanese ochranná barié-

ra, tzv. tekutý kofferdam (obr. 2), kte-
rý je součástí balení bělicího systému. 

Ochrannou bariéru je třeba osvětlit 
polymerizační lampou. Zásadně ne-
používáme halogenové polymerizační 
lampy, jelikož jejich tepelný, světelný 
výkon a spektrum záření není kompa-
tibilní s fotoiniciačními systémy v pří-
pravcích na ambulantní bělení. Podle 
našich mnohaletých zkušeností není 
nutno používat speciální lampy na bě-
lení, které jsou poměrně drahé a jejich 
efekt je minimální. Používáme tedy LED 
polymerizační lampu určenou na poly-
merizace fotokompozitních materiálů.

Krok č. 3
Příprava bělicího média spočívá 

ve smíchání systému prášek - tekuti-
na. Po smíchání prášku podle instrukcí 
výrobce vznikne obrovské nespotřebo-
vatelné množství bleděmodrého vis-
kózního gelu s časem zpracování cca 
15 minut. Z ekonomického hlediska 
proto připravujeme bělicí médium ne 
z celého množství, ale „od oka“ odsy-
peme malé množství prášku a do něho 
domícháme malé množství 35% per-
oxidu vodíku tak, aby nám vznikl spíš 
řidší středně viskózní gel. Tím omezíme 
plýtvání materiálem a bělení můžeme 
v jednom sezení opakovat několikrát 
vždy s čerstvě namíchaným gelem. 

Krok č.4
Naneseni bělicího média na horní 

a dolní zubořadí v rozsahu od zubu 
15 až 25 nahoře a 35 až 45 dole. Bělicí 
médium se snažíme nanášet rovnoměr-
ně. Minimální doba kontaktu bělicího 
média se zubem je 8 minut. Tuto dobu 
nikdy svévolně nezkracujeme, přímo 
naopak se snažíme dodržet čas aktivi-
ty gelu, tj. do 15 minut. V této době 
postupně osvětlujeme každý zub (resp. 
dvojici zubů). Během fotoiniciace do-
chází k uvolňování kyslíku ve stavu zro-
du, což je spojeno se samotným běle-
ním. Někdy je potřeba nanést na zuby 
na místa, která se odkryjí „bublinková-
ním“, další vrstvu bělicího gelu hlavně 
na zuby 12, 11, 21, 22, jejichž zbarvení 
je nejvýrazněji vnímané. Je třeba s ci-

Ochranná bariéra

Naneseni bělicího gelu na horní a dolní zubořadí

Namíchané bělicí médium postačující 
na bělení horního i dolního zubořadí 
ve střední viskozitě
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tem pro estetično doplňovat gel na bě-
lící se zuby. Netřeba se bát nerovno-
měrného bělení, jelikož kyslík v stave 
zrodu difunduje do interprizmatických 
prostor skloviny velmi rovnoměrně. 

Krok č.5
Odstranění reziduí bělicího gelu. 

Bělení je možno opakovat v jednom 
ambulantním sezení maximálně třikrát. 
Mezi jednotlivými běleními je nutno 
důsledně kontroloval integritu ochran-
né bariéry a jakékoliv její porušení 

nutno opravit nanesením nové vrstvy. 
Po ukončení bělení se gingivální bari-
éra velmi jednoduše odstraní sondou. 
Následně přetřeme bělené plošky zubů 
Elmex Fluidom a pacienta poučíme.

Krok č. 6
Poučeni pacienta: pacient se v ná-

sledujících 24 hodinách musí vyhýbat 
zbarveným jídlům a nápojům, jelikož 
sklovina zubů je náchylnější ke zpět-
nému zbarvování. Ambulantní bělení 
je možno opakovat maximálně 4krát 
do roka.

Závěr
Na bělení zubů existuje velké množ-

ství názorů a vedou se o něm mnohé 
polemiky, hlavně v odborných kruzích. 
Podstatná jsou ale fakta. Firmy, které 
bělení vyrábějí, investují nemalé fi -
nanční prostředky do výzkumu a vývo-
je těchto produktů. Všechny produkty 
jsou několik let důsledně testovány 
v laboratořích a později na dobrovol-
nících. Produkty ambulantního bělení 
jsou zaregistrovány v ŠÚKL, mají cer-
tifi kát CE a určeny jsou výlučně do ru-
kou zubního lékaře. Bělicí gely určené 
na ambulantní bělení jsou bezpečné, 
pokud s nimi manipuluje odborně způ-
sobilá osoba – tj. zubní lékař – a pokud 
se dodržují instrukce výrobce – sklado-
vání, manipulace a frekvence používání 
– tyto jsou totiž přesně defi novány. My 
v našich ambulancích používáme běle-
ní fi rmy SDI Pola Offi ce, jejíž postup byl 
výše popsán. Ztotožňujeme se s názo-
ry jiných kolegů, že bělení zubů je čis-
tě kosmetická záležitost a ne léčebně 
- preventivní, avšak je to postup lege 
artis používaný na celém světě. Touha 
po bílých zubech je velmi stará, sahá až 
do starověku. V souladu s nejnovějšími 
poznatky umíme vyhovět našim paci-
entům, kteří od nás bělení vyžadují. Je 
třeba však respektovat indikace a ote-
vřeně a pravdivě pacienta informovat 
a někdy i od bělení pacienta odradit. 
Příště si řekneme víc o vnitřním bělení 
endodonticky ošetřených a zbarvených 
devitálních zubů. 

MUDr. Hlavačka

Výsledek - zuby jsou bělejší 
o 4 stupně Vita vzorníku

Stav před bělením

Stav po bělení

Porovnání
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