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Abstrakt
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na bělení zubů v ordinacích zubních
lékařů a dentální hygienistek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.
V teoretické části jsou uvedeny příčiny diskolorací, mechanismus zabarvení zubů,
složení bělících přípravků, jednotlivé bělící metody, indikace a kontraindikace,
možné vedlejší účinky. Samostatná kapitola je také věnována volně prodejným
bělícím přípravkům a mechanickému odstranění pigmentací. Praktická část
zahrnuje dotazník určený zubním lékařům a dentálním hygienistkám, následnou
analýzu výsledků a edukační materiál pro pacienty obsahující informace týkající se
bělení zubů.
Cílem práce je zjistit, do jaké míry je v ordinacích rozšířena nabídka bělení
zubů, a s tím spojeny nejčastěji používané metody bělení, případné vedlejší účinky
a jejich návrhy řešení.

Klíčová slova
Bělení zubů, diskolorace, pigmentace, metoda, legislativa bělení, bělící přípravky,
hypersenzitivita

Abstract
This bachelor thesis specializes in bleaching of teeth in offices of dentists and
dental hygienists. The work is divided into theoretical and practical part. In
theoretical part are described causes, mechanism of discoloration of teeth,
composition

of

bleaching

preparations,

individual

whitening

methods,

contraindication, possible side effects. A separate chapter is devoted to whitening
products sold over the counter and to mechanical removal of pigments. The
practical part includes a questionnaire for dentists and dental hygienists, subsequent
analysis of the results and the educational material for patients with information
related to teeth whitening.
The aim is to find out to what measure is extended offer bleaching of teeth in
offices, as this raises the most commonly used whitening methods, possible side
effects and their proposed solutions.

Key words
Bleaching of teeth, discolorations, pigments, method, legislation of bleaching,
whitening preparations, hypersensitivity
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Úvod
Bělení zubů je v současné době velmi žádaným estetickým výkonem v ordinaci
dentální hygienistky či zubního lékaře, přestože nepatří mezi novinky v zubním
lékařství. Jedná se o estetickou korekci barvy zubů, která může mít řadu příčin.
Spousta lidí si je vědoma, jak důležité je mít zdravý a krásný chrup, nejen pro své
celkové zdraví, ale i pro dobrý pocit, postavení ve společnosti a profesní pozici a
růst. Současná doba s sebou přináší kromě jiného také vyšší nároky na estetický
vzhled, ke kterému patří požadavek bílých, čistých zubů. Úroveň celkové ústní
hygieny je jedním z rozhodujících ukazatelů vztahu pacienta k jeho vlastnímu
chrupu a v mnoha případech ovlivňuje volbu postupů stomatologického ošetření.
Základní barva stálých zubů je slonovinově bílá, žlutá nebo našedlá s
individuálními odchylkami. Nažloutlý tón je podmíněn barvou dentinu a závisí na
stupni transparence skloviny. Velmi světlý či bílý odstín zubů působí nepřirozeně,
přesto jej pacienti vyžadují stále častěji. V průběhu života je barva chrupu ovlivněna
narůstajícím věkem, zlozvyky, léky, a také úrovní orální péče.
Důvodem výběru tohoto tématu byl především zájem o problematiku, snaha o
ucelení získaných informací, které lze následně aplikovat přímo do praxe.
Pochopení aktuální legislativy, postupu u jednotlivých bělících metod bylo také
podnětem pro výběr tématu.
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I. TEORETICKÁ ČÁST
1. Historie bělení zubů
Historie bělení zubů sahá až do dob antického Říma. Staří Římané používali
metodu založenou na obrušování povrchových vrstev zubů pomocí popelu z ohnišť.
Abrazivní technika se dodnes používá ve formě perlitu obrušující sklovinu
v kombinaci s uhličitanem vápenatým, který má zajistit remineralizaci skloviny.
V současné době se tyto látky přidávají do zubních past s bělícím účinkem. Abraze
zubních tkání tedy není nová, její působení však způsobuje nevratná poškození (1).
Ve starověkém Egyptě používali směs pemzy a vinného octu., která se nanášela
na zuby pomocí primitivního zubního kartáčku vyrobeného z kostí, dřívek nebo
prasečích štětin.
V Evropě v 17. století prováděli bělení zubů holiči kyselinou dusičnou, která
měla ovšem destruktivní účinky zahrnující vznik erozí a posléze zubního kazu.
V roce 1960 Dr. Bill Klusmier doporučil svým pacientům použít orální
antiseptikum Glyoxide obsahující karbamid peroxidu, které používal na zánět dásní
v ortodontickém nosiči. Při delší době působení docházelo k zesvětlení zubu.
Následně byl uveden na trh Proxigel se složením 10 % karbamidu peroxidu, vody,
glycerinu a carbopolu, který mohl být díky své viskozitě aplikovaný do nosičů (2).
Haywood a Heymann v roce 1989 popsali techniku domácího bělení ve svém
článku „Nightguard vital bleaching“ a představili domácí produkt na bělení „White
and Brite TM“ (Omni International, Albertson, NY, USA) (3).
„Over the counter“ (OTC) bělící prostředky byly poprvé uvedeny na trh ve
Spojených státech v roce 1990. Obsahují nižší koncentrace peroxidu vodíku nebo
karbamidu peroxidu. Tyto výrobky byly dále prodávány přímo spotřebitelům pro
domácí použití (4).
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2. Příčiny zabarvení zubů
Odstín zubů se mění v průběhu života, není konstantní. Etiologie původu
zbarvení je multifaktoriální (4). Barva zubu je závislá na tloušťce skloviny, její
průsvitnosti, rozptylu světla ve sklovině i dentinu. Rozdílná tloušťka skloviny spolu
se sytostí dentinového jádra způsobuje barevné rozdíly v cervikální, střední a
incisální třetině zubní korunky (4).
Ke vzniku diskolorací jednotlivých zubů může docházet v průběhu vývoje
tvrdých zubních tkání, tj. preeruptivně, nebo po ukončení jejich vývoje, tj.
posteruptivně (5). Diskolorace může pocházet zvenku nebo zevnitř zubu.

2.1 Rozdělení diskolorací
2.1.1

Preeruptivní diskolorace

Preeruptivní diskolorace mohou být způsobeny léky, nadměrným příjmem
fluoridů, vývojovými defekty skloviny nebo dentinu, traumatem, či periapikálním
zánětem dočasného zubu, který leží v těsné blízkosti se zárodkem zubu stálého
(2, 5).
Amelogenesis imperfecta je autozomálně dominantní dědičná porucha (7).
Sklovina je nedostatečně kalcifikovaná. Onemocnění se projevuje citlivostí zubů,
velkou náchylností k zubním kazům, dysfunkcí, špatnou estetikou. (8) Onemocnění
postihuje dočasný i stálý chrup a není spojeno s jinými systémovými abnormalitami
nebo chorobami (9). Tento vývojový defekt se může manifestovat jako hypoplazie,
hypomaturace nebo hypokalcifikace.


hypoplazie (kvantitativní porucha) je charakterizována otevřeným
skusem, chybí body kontaktu, může dojít k poruchám prořezávání zubů,
sklovina je drsná, hladká, dolíčkovaná, vroubkovaná, nemá dostatečnou
tloušťku
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hypomaturace (kvalitativní porucha) se projevuje změnou barvy zubů
v barevném rozmezí od opákní bílé po žlutohnědou; po prořezání zubu je
vrstva skloviny v normě, po zatížení žvýkacím tlakem dochází k jejímu
odlamování na incizních hranách a okluzních ploškách



hypokalcifikace (kvalitativní porucha) se manifestuje otevřeným skusem,
sklovina je žlutě nebo žlutohnědě zbarvená, zuby jsou citlivější na termické
podněty; v době prořezávání má sklovina normální tloušťku, později
dochází k odlupování na okluzních a incizních ploškách

Dentinogenesis imperfecta je genetické onemocnění vznikající v histologické
diferenciační fázi vývoje zubu (10). U dočasné dentice bývá toto onemocnění
závažnější. Po prořezání zubů se začíná sklovina odlupovat a obnažený dentin je
nedostatečně mineralizovaný, měkký a snadněji podléhá abrazi. Takto postižené
zuby mají po ztrátě skloviny žlutohnědou barvu a někdy jsou nazývány jako
„jantarové zuby.“ V některých případech může dojít i k poškození zubní dřeně.
Dřeňová dutina a kořenové kanálky záhy obliterují a endodontické ošetření je
prakticky nemožné. U stálého chrupu je toto poškození méně časté (10).
Fluoróza
Tato porucha je způsobena nadměrným příjmem fluoridů v průběhu vývoje
skloviny. Dochází k narušování metabolismu ameloblastů (11). Rizikovými faktory
je masivní a časté polykání zubní pasty, pití fluoridované vody (koncentrace
fluoridů > 1,5 ppm v pitné vodě) (11), příprava dětských jídel z vody s vyšším
obsahem fluoridů či podávání fluoridových tablet dětem bez důkladné analýzy
výživy (4, 6).
První projev fluorózy je často pozorován na druhých dočasných molárech.
Tento klinický nález poukazuje na fakt, že se fluoróza projeví minimálně na stálých
frontálních zubech (6). Se zvyšující se koncentrací příjmu fluoridů se zvyšuje i
četnost a závažnost těchto změn (11). Mírná forma je charakterizována přítomností
bílých, opákních lézích ve sklovině, do kterých se mohou ukládat exogenní barviva.
Drobné defekty, jamky a ztráta zevní vrstvy skloviny jsou faktory projevující se u
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závažnější formy fluorózy. Vzniklé defekty jsou obvykle lokalizovány symetricky
(5, 11).
Stupeň postižení fluorózou lze vyjádřit pomocí indexu fluorózy.
Index fluorózy (mottling-index)
Hodnocení

Popis

Stupeň postižení

Normální

Žádné změny skloviny

0

Sporné

Ojedinělé bílé skvrny

0,5

Malé opákní, bílé okrsky skloviny, které
Velmi mírné

zaujímají méně než 25% plošky zubu

1,0

Mírné

Bílé opacity, které postihují až 50 %

2,0

povrchu zubu
Střední

Ohraničené hnědavé skvrny, které

3,0

zaujímají více než 50 % povrchu zubu
Hnědavé zabarvení, zub je
Těžké

hypoplasticky změněn a erodován nebo

4,0

abradován
Tabulka 1 - Index fluorózy [zdroj: (11)]
Výpočet indexu: Fci= (n.w)/N, kdy:
N = celkový počet všech vyšetřených osob;
n = počet s fluorózou;
w = závažnost postižení (11).
Tetracyklinové zuby
V roce 1948 byla zavedena tetracyklinová antibiotika pro léčbu mnoha
běžných infekcí u dětí i dospělých. Jsou určená např. k léčbě akné, bronchitidy,
chlamydiových a mykoplasmových infekcí aj. (6, 12). Užívání těchto
tetracyklinových antibiotik je kontraindikováno především v období těhotenství,
kdy tyto léky procházejí placentou a mohou mít toxické účinky na vyvíjející se
plod; a také do 8. roku dítěte, ve kterém dochází k dokončení odontogeneze (12).
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Hlavním principem vzniku nežádoucích diskolorací během vývoje zubů je
tvorba chelátové vazby s vápníkem nebo železem. Tento komplex se poté ukládá
ve vrstvě predentinu a jeho uložení je ireverzibilní.
Diskolorace vzniklé užíváním tetracyklinů se dělí na lokalizované a
generalizované. Častým projevem jsou horizontální pruhy, jejichž vznik závisí na
dávce, frekvenci podávání, trvání léčby a na vztahu vzhledem k odontogenezi zubu.
(6, 12). Podle typu podávaného tetracyklinu se rozlišují vzniklá zabarvení zubů.
(viz tabulka 2) (12).
Tetracykliny

Barva

Chlortetracykline

Šedo-hnědá

Oxytetracykline

Hnědo-žlutá, žlutá

Tetracycline HCL

Hnědo-žlutá, žlutá

Dimethylchlortetracycline

Žluto-hnědá, žlutá

Minocycline

Modro-šedá, šedá

Doxycykline

Beze změny

Tabulka 2 - Zabarvení dle typu podávaného tetracyklinu [zdroj: (12)]
Stupeň postižení závisí i na onemocnění, kvůli kterému byla antibiotika
indikována (6). Následná úspěšnost léčby závisí na hloubce, závažnosti a stupni
zabarvení.
Stupeň zabarvení
1. stupeň – MÍRNÉ

Popis
žlutá – šedá, bez pruhů, rovnoměrně po
celém zubu – vhodné k bělení

2. stupeň – STŘEDNÍ

žlutá – tmavě šedá – vhodné k bělení

3. stupeň – TĚŽKÁ

modrá – šedá, černá, výrazné pruhy přes
zuby – vhodné k bělení

4. stupeň – NEPODDAJNÉ

natolik závažné, že bělení je neúčinné

Tabulka 3 - Klasifikace zabarvení (Jordan a Boksman, 1984) [zdroj: (12)]
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Trauma
Poruchy tvaru na jednom či na více izolovaných zubech mohou vznikat při
mechanickém traumatu způsobeném během vývoje nebo mineralizace zubů.
V místě působení dochází k poškození ameloblastů a následkem je vznik skvrny
nebo defektu ve sklovině. Vzniklé diskolorace se pohybují v barevné škále od
bílého po žlutohnědé zbarvení. Mohou se projevit i vroubkováním skloviny. Jestliže
při úrazu dojde ke krvácení do tkání v blízkosti zárodku zubu, ukládají se krevní
barviva do nezralé skloviny a způsobují hnědožluté zbarvení (11).
Infekce
Vážné změny může způsobit i zánět v okolí dočasného zubu (nejčastěji
chronická periodontitis) probíhající v těsné blízkosti zárodku stálého zubu.
K poškození zárodku dochází při rozrušení kosti mezi dočasným zubem a zárodkem
zubu stálého. Nejčastěji je stálý zub postižen hypoplazií a změnou barvy, ale může
dojít i k zastavení vývoje zárodku stálého zubu nebo jeho předčasné erupci
(5, 9, 11).
Další příčiny
Na tvorbu tvrdých zubních tkání mohou mít vliv také celkové příčiny. Řadí se
zde předčasný porod, nízká porodní hmotnost, změny způsobené nedostatečnou
výživou

(malnutrice,

neonatální

hypokalémie,

deficit

vitamínu

D),

hyperbilirubinémie (inkompatibilita Rh faktoru), poruchy štítné žlázy, gestační
diabetes a další metabolické poruchy (9).
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2.1.2

Posteruptivní diskolorace

Zevní zbarvení
Posteruptivní zbarvení může být způsobeno pigmenty z ústního prostředí,
z dřeňové dutiny nebo některými stomatologickými materiály. Barvivo je látka
nesoucí barevnou skupinu (chromofor), má obvykle

kyselou –OH nebo se

zásaditou –NH skupinou, může se vázat k organickým sloučeninám. Adheruje na
povrch zubu, ale může pronikat i do interprizmatické substance. Nejčastějšími
zdroji barviv jsou káva, čaj, některá koření, rajčatové produkty, červené víno a
červená řepa, borůvky, tabákové produkty a některé prostředky ústní hygieny a
kosmetik, hlavně s obsahem chlorhexidinu a fluoridu cínatého. Čím větší je
molekula barviva, tím stoupá i jeho afinita k organickým látkám v interprizmatické
substanci (6). Částečně lze těmto exogenním pigmentacím zabránit výbornou ústní
hygienou, která je i předpokladem pro bělení zubů. Pokud hygiena není dostatečná,
hrubý povrch pigmentací způsobuje další kumulaci a tvorbu ještě silnější vrstvy
spojenou se zubním kamenem. Profesionálně lze tyto diskolorace odstranit
metodou Airflow v ordinaci dentální hygienistky či zubního lékaře (6). Později se
však pigmenty pevně váží na povrch a mechanicky se odstranit nedají. Ze
stomatologických materiálů je hlavní příčinou diskolorací amalgám.
Vliv kouření je závažný i ze zdravotního hlediska pacienta. Pravidelným
kouřením cigaret jsou zuby zbarvené dehtovými zplodinami, pokryté žlutavým
povlakem a následně zubním kamenem. Nejčastěji se takto vzniklé pigmentace
usazují na orálních ploškách zubů, především ve frontálním úseku, ve fisurách a při
okrajích marginální gingivy. Pokud má zájem pacient – kuřák o bělení zubů, je
důležité jej upozornit, že kouření výrazně snižuje efekt vybělených zubů. Je zde
potřebná motivace alespoň ke snížení množství vykouřených cigaret, popřípadě
nejlépe k úplnému odvykání kouření (5, 6).
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Vnitřní zabarvení
Zuby mohou být také zbarveny zevnitř, kdy se chromofory dostávají do
dentinu. Jejich zdrojem je krevní barvivo z poraněné zubní dřeně, rozpadové
produkty zubní dřeně při její nekróze nebo gangréně a některé kořenové výplně
(např. výplně na bázi epoxipryskyřice). Zubní korunky jsou zbarveny podle povahy
barviva žlutohnědě až sedě. Růžové zabarvení klinické korunky (tzv. pink spot)
vzniká vnitřní resorpcí nebo pokročilou resorpcí radixů dočasných zubů (9).
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3. Legislativa
Snadná a rozšířená dostupnost bělících přípravků v lékárnách, ale i v drogériích
a na internetových portálech, měla za následek negativní zkušenost pacientů s
bělícími přípravky, nevyhovující výsledky, a především nežádoucí vedlejší účinky
spojené s neodborným používáním. Díky těmto běžně dostupným produktům se
začalo rozšiřovat bělení zubů do kosmetických salonů, kde tento proces prováděl
personál, který neměl k této činnosti žádná oprávnění ani dostatečné informace pro
následné poučení pacienta (13).
V roce 1999 vydala SCCP (Scientific Commitee on Customer Products)
stanovisko o bezpečné koncentraci peroxidu vodíku v kosmetických přípravcích
určených pro konečné spotřebitele, a to nejvýše 0,1 % peroxidu vodíku čistého nebo
uvolněného z analogické chemické látky. Tento vědecký poradní výbor řídí
Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů Evropské komise (v praxi se
jedná o ministerstvo na úrovni EU), které poskytují mimo jiné vědecké poradenství
související s nepotravinářskou problematikou. SCCP vydává doporučující
stanoviska, která slouží jako důležitý podklad pro rozhodnutí týkající se zdraví
spotřebitelů (14).
Stanoviskem SCCP/0844/04 bylo doporučeno: „Správné používání bělících
zubních prostředků, které obsahují > 0,1 % až 6 % peroxidu vodíku (nebo
ekvivalent pro uvolňující se látky z peroxidu vodíku), je považováno za bezpečné
po konzultaci a souhlasu ošetřujícího zubního lékaře.“ (15).
Od 11. 6. 2013 platí v plném rozsahu Nařízení 1223/2009/ES o kosmetických
přípravcích. Prostředky používané k bělení zubů jsou přípravky kosmetické a dle
současného výkladu Komise není přípustný prodej prostředků pro bělení zubů na
území Společenství v jiném režimu, než jako kosmetických přípravků (16).
V současné době se na trhu Společenství mohou umisťovat volně prodejné
přípravky pro bělení zubů do 0,1 % peroxidu vodíku nebo regulované kosmetické
přípravky pro bělení zubů, které jsou vázány na výdej v rámci praxe zubního lékaře.
Při bělení v rozsahu více jak 0,1, % - 6 % peroxidu přítomného nebo uvolněného
je nutné, aby úvodní aplikaci provedl sám zubní lékař, nebo musí být provedena
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pod jeho přímým dohledem. Ze současného výkladu Nařízení 1223/2009/ES
vyplývá, že zubní lékař nemůže pověřit první aplikací jakoukoli osobu, ale pouze
osobu s odpovídající úrovni vzdělání. Má se za to, že odpovídající úroveň vzdělání
je zajištěna, pokud je činnost bělení zubů v curriculu vzdělávacího procesu. Z
pohledu České republiky je toto splněno pouze u zubních lékařů a dentálních
hygienistek. Zubní lékař by tedy neměl pověřit k tomuto výkonu všeobecného
lékaře, zubní instrumentářku nebo všeobecnou sestru (17).
Bělící kosmetické přípravky může distribuovat pouze zubní lékař, tj. nejen
prodávat, ale i darovat včetně vzorků. Minimální věk pro bělení zubů je 18 let (13).
Bělící přípravky s koncentrací vyšší než 6 % peroxidu vodíku mající platnou
registraci jako zdravotnický prostředek, řeší Zákon o zdravotnických prostředcích
123/2000 Sb. Jedná se o produkty, jež jsou určeny především k léčebnému účelu
pro diagnostiku, prevenci, monitoring, léčbu nebo kompenzaci poranění nebo
postižení. Tyto přípravky s označením „CE“ mají časově omezené certifikáty, jež
jsou udělovány příslušnými notifikačními institucemi v EU (13). Současný výklad
Nařízení 1223/2009/ES uvedený ve směrnicích (16) nepřipouští jiný výklad, než že
všechny prostředky pro bělení zubů jsou kosmetické přípravky, a tudíž nelze do
Národních registrů zdravotnických prostředků EU přijmout oznámení o bělícím
přípravku, který by měl být zařazen jako zdravotnický prostředek. Snahou výrobců
a distributorů současných zdravotnických prostředků pro bělení zubů je dosáhnout
změny tohoto striktního výkladu. Určitou možnost představuje doložení klinických
studií nebo řešerší, které by potvrdily, že primárním účelem takových prostředků je
pomocný léčebný účinek pro terapii základního onemocnění (14).
Certifikát na zdravotnický prostředek, tj. prostředek s obsahem peroxidu
vodíku vyšším než 6 % v okamžiku skončení jeho platnosti již nemá být obnovován.
Certifikáty vydané nejpozději do konce roku 2011 na zdravotnické prostředky pro
bělení zubů jsou však platné do skončení doby jejich platnosti – zpravidla 5 let (14).
Nemají být registrované žádné nové zdravotnické prostředky pro bělení zubů.
Koncentrace peroxidu vodíku větší než 6 % je označena jako zdraví škodlivá,
jelikož hranice bezpečnosti (MoS) je při ní nižší než 100 % (14).
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Prostředky pro tzv. vnitřní bělení nejsou upraveny kosmetickou legislativou
ani legislativou pro zdravotnické prostředky. Nelze však na ně v žádném případě
vztahovat chemický zákon dle komunitárního práva 1907/2006 – tzv. REACH,
který přímo uvádí, že se nevztahuje na kosmetiku, zdravotnické prostředky a léčiva.
Jediným způsobem, jak provádět vnitřní bělení zubů je použití příslušných
prostředků připravených jako magistraliter v lékárnách na základě lékařského
předpisu nebo přímého výdeje ad manus medici. Perboritan sodný je pro použití v
medicíně upravený evropským lékopisem Pharmacopoea Europea. Zde jsou
uvedeny charakteristiky čistoty a dalších jakostních znaků. Pokud se použije pro
vnitřní bělení perbortin sodný, musí splňovat nároky na lékopisnou kvalitu
definovanou evropským lékopisem (14).
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4. Chemické složení bělících přípravků
Bělení zubů je oxidační proces, při kterém dochází k degradaci organických
molekul o vysoké molekulové hmotnosti na menší, méně komplexní molekuly,
které se jeví barevně světlejší. Tento jev je způsoben schopností odrážet specifické
vlnové délky světla. Podstatou bělícího procesu je tedy změna absorpčního spektra
látky (6). Nejčastěji používaný oxidační prostředek je peroxid vodíku (H2O2). Ten
díky nízké molekulové hmotnosti snadno proniká do skloviny skloviny i dentinu.
V první fázi se molekula peroxidu rozpadá na reaktivní volné radikály HO2• a O2•,
které mají nepárové elektrony a ochotně reagují a napadají organické molekuly.
Dochází ke vzniku dalších, nových radikálů. Tyto stabilnější radikály mají
schopnost reagovat s nenasycenými vazbami; výsledkem oxidační reakce je
porušení elektronové vazby mezi organickými molekulami nesoucí diskoloraci.
Tyto menší molekuly odrážejí méně světla, což způsobuje bělící efekt (2, 6). Velké
molekuly mohou být rozkládány na jednoduché alkoholy, ketony a terminální
karboxylové kyseliny a jsou ze struktury odstraněny.
Peroxid vodíku není lidskému tělu cizí; nachází se ve všech tělesných buňkách
jako endogenní metabolit. Ve vyšších koncentracích je bakteriostatický.
Druhou účinnou látkou je karbamid peroxidu vodíku (CO(NH2)2H2O2) neboli
kyselina karbamidová. Vzniká syntézou peroxidu vodíku, jehož podíl představuje
asi jednu třetinu, a močoviny. 10 % roztok karbamidu peroxidu uvolňuje asi 3,5 %
peroxidu vodíku. Pokud dojde k uvolnění H2O2 během bělícího procesu, je ihned v
ústech rozkládán enzymy, katalázou a peroxidázami, které jej inaktivují. Tyto
protektivní enzymy jsou obsaženy nejen ve slině, ale i v játrech, duodenu, slezině,
krvi, sliznicích, ledvinách a ve větším množství v červených krvinkác (6).
Bezpečnost používání peroxidu vodíku byla několikrát prověřována. Na
základě výsledků American Dental Association a World Health Organization
uvedly, že nízké koncentrace a malé dávky peroxidu vodíku nezpůsobují rakovinu,
a jakékoliv riziko vedlejších reakcí je velmi malé. Proto je velmi důležité upozornit
pacienta na dodržování koncentrací, dávkování a pokynů svého ošetřujícího
zubního lékaře během domácího bělení zubů (6, 18).
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5. Indikace a kontraindikace bělení zubů
Pomocí bělení zubů lze zlepšit celkovou estetiku chrupu. Bělení je indikováno
u pacientů, kteří mají výbornou ústní hygienu, jež je základem pro dlouhodobé
udržení výsledného efektu. Ze zdravotních důvodů je bělení doporučeno pacientům
s tetracyklinovými zuby, fluorózou, po traumatu a následném ztmavnutí
jednotlivého zubu či skupiny zubů. Získaná zevní zbarvení lze odstranit pomocí
mechanického bělení zubů metodou Airflow nebo depurací. Bělení zubů nefunguje
na dentální materiály a již zhotovené protetické práce. Nejčastější diskolorací jsou
prosvítající amalgámové výplně.
Bělení zubů je výkon, který není vhodný pro všechny typy pacientů. U
těhotných a kojících matek je kontraindikováno z důvodu laktace. V případě, že se
bělící činidlo dostane do mateřského mléka, následným kojením může proniknout
do organismu dítěte. Bělící proces by také neměl být indikován u pacientů s
aktivními kazy, neléčenou gingivitidou či aktivní pokročilou parodontitidou.
Jestliže u parodontologického pacienta není stálá a pravidelná kontrola plaku, není
vhodné jej bělit. Pokud pacient trpí zvýšenou dentinovou citlivostí, měl by být
upozorněn na fakt, že během bělení se tato citlivost může ještě zvýšit, a bělení bude
muset být ukončeno. Dlouhodobý efekt vybělených zubů se zmenšuje u silných
kuřáků, neboť dehtové látky opětovně rychle tvoří další pigmentace. V případě
přítomnosti rozsáhlých protetických prací či netěsnících, nevyhovujících výplní, je
důležité pacienta upozornit na nutnost jejich výměny, neboť bělící prostředky na
tyto materiály nepůsobí (19). Tímto bude celý bělící proces nákladnější.
Obecně není bělení indikováno u dětí do 18 let. Dřeňová dutina je v tomto věku
rozsáhlá a bělení by mohlo způsobit zvýšenou citlivost zubu nebo až poškození
dřeně (20).
Jestliže trpí pacienti xerostomií, je na místě zvážit indikaci bělení. Slinné
katalázy a peroxidázy mají omezenou možnost degradace peroxidu vodíku (6).
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6. Úloha dentálního týmu
Dentální tým, jehož součástí je zubní lékař, sestra, zubní instrumentářka,
dentální hygienistka, zubní technik a recepční, je základem úspěšné péče o orální
zdraví pacienta. Zkušenosti, absolvované kurzy, školení související s bělením zubů,
jsou velmi důležité při spolupráci celého týmu. Průběžné vzdělávání zubního
lékaře, dentální hygienistky umožňuje získávání nejnovějších poznatků, které lze
poté využít v individuálním léčebném plánu pacienta tak, aby bělení proběhlo
bezpečně. Následná praxe umožní dosažení dobrých výsledků vedoucích ke
spokojenosti ošetřujícího i pacienta (21).
Zubní lékař se podílí na diagnostice zubního kazu, vyšetření a léčbě parodontu;
zodpovídá za komplexní vyšetření pacienta, včetně anamnézy, prognózy a za
pomoci rentgenových snímků stanoví konkrétní léčebný plán. Ten se skládá z
iniciální, hygienické, definitivní a udržovací fáze. Provádí endodontické, protetické
ošetření. Pacient by měl být seznámen s léčebným plánem, jeho výhodami a
informován o předpokládaném výsledku. Součástí léčebného plánu je i bělení zubů,
které je indikováno zubním lékařem na základě anamnézy, klinického vyšetření
doplněného zobrazovacími metodami. Pacient by měl podepsat informovaný
souhlas, čímž dá svolení k realizaci léčebného plánu (21).
Dentální hygienistka podílející se na hygienické fázi léčebného plánu, se často
setkává během dentální hygieny s otázkami o možnostech vybělení zubů, podává
informace o výhodách a nevýhodách, indikacích, kontraindikacích, dávkování a
délce bělení.
Při zvolení metody domácího bělení může dentální hygienistka provádět tyto
výkony:


zhotovit alginátové otisky dolní i horní čelisti



zhotovit nosiče na bělící gel



instruovat pacienta o aplikaci bělícího gelu do nosičů



podat informace o domácím bělení, dávkování



informovat pacienta o možné zvýšené citlivosti zubů



pořídit fotodokumentaci a zaznamenat výchozí odstín
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zkontrolovat výsledný odstín

Jestliže je v léčebném plánu zvolena metoda ordinačního bělení, dentální
hygienistka může na indikaci zubního lékaře:


poskytovat informace o postupu ordinačního bělení



nanést ochrannou bariéru na měkké tkáně dle instrukcí výrobce



nanést bělící gel



pořídit fotodokumentaci před a po bělení



zaznamenat počáteční a výsledný odstín



poskytovat informace a pokyny po bělícím procesu



informovat pacienta o možné zvýšené citlivosti

Od roku 2008 byly rozšířeny úlohy a povinnosti sester, ačkoliv nesmí provádět
přímo bělení zubů, mohou se podílet na odlití studijního modelu pro nosiče a
následně jej upravovat. Dále mohou vytvořit zásobníky pro bělící gel, zhodnotit
odstín před a po bělení. Pokud absolvují školení, mohou také poskytovat informace
o bělícím procesu nebo odpovídat na otázky pacienta (21).
Informovat pacienta o bělících metodách, které ordinace nabízí, může i
recepční. Její funkce spočívá především v poskytování zpráv týkající se celkové
kalkulace, plánování a časové návaznosti jednotlivých zákroků tak, aby vše bylo
efektivní a výhodné jak pro pacienta, tak i pro dentální tým. Jestliže má pacient
nějaké otázky, na které není recepční schopná odpovědět, měla by jej odkázat na
člena dentálního týmu. Delegace pacienta mezi zubním lékařem, dentální
hygienistkou může být negativně ovlivněna stresem způsobeným ošetřením
pacienta v rušném dni, kdy na něj samotný ošetřující nemá tolik času, kolik by
potřeboval. Správně naplánovaný kalendář pacientů zvyšuje efektivitu práce (21).
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7. Mechanické odstranění pigmentací
7.1 Airflow
Pojmem mechanické odstranění pigmentací na zubech rozumíme profesionální
čištění a leštění zubů pískováním metodou AIR-FLOW® . V roce 1945 Dr. Robert
Black vynalezl přístroj využívající vodu, stlačený vzduch a vysoce abrazivní prášek
určený k preparaci kavit vzduchovou abrazí. Od roku 1976 byla tato technologie
vedena jako metoda pro odstraňování nečistot z povrchu zubů. V roce 1979 bylo
označení „AIR-FLOW®“ registrováno firmou EMS (22).
Materiály používané do pískovače se liší dle výrobce. Ten vždy doporučuje
používání originálních prášků, čímž lze snížit možné riziko ucpání pískovače. K
dispozici je několik druhů prášků, jejichž použití není omezeno pouze na odstranění
pigmentů z povrchu zubu, ale lze je použít i na ošetření subgingiválního prostoru v
rámci profylaxe. Prášek má různou hrubost, velikost částic; jeho indikace závisí na
typu ošetření – supragingivální či subgingivální pískování (22, 23).
Nejčastěji používaný prášek je bikarbonát sodný (NaHCO3). Díky zaobleným
částicím nedochází k abrazi tvrdých zubních tkání. Je rozpustný ve vodě. Na
stupnici dle Mohse má bikarbonát tvrdost 2,5, přičemž sklovina má 4 - 5, dentin a
cement 2 - 2,5. Lze jej tedy použít pro pískování korunkových částí zubu, při použití
2x ročně jej lze aplikovat i na dentin a cement. Bikarbonát se nesmí použít
subgingiválně. Po očištění povrchů zubů od pigmentací, je vždy nutné následně
zuby vyleštit jemnějším typem prášku (22).
Glycin je jemnějším typem prášku určený pro pískování zubů. Glycin je
aminokyselina plně rozpustná ve vodě, není slaný. Tvrdost dle Mohse má 2, stejně
jako dentin a cement, proto je možné je indikovat i u pacientů s gingiválními recesy,
klínovitými defekty, citlivými zuby, u dětských pacientů, u pacientů s implantáty
či s ortodontickým fixním aparátem. Následné leštění není nutné. Lze jej použít
také subgingiválně pro odstranění povlaku a bakterií, jako podporu léčby parodontu
po iniciální fázi (22).
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Erytritol je cukerný alkohol využívaný v potravinářském průmyslu jako
sladidlo. Přirozeně se vyskytuje v ovoci, ve vyšších koncentracích v potravinách,
např. v sojóvé omáčce, v sýru, ve víně či v pivu. Dle Mohse má tvrdost 2, navíc
obsahuje 0,3 % chlorhexidinu. Je plně rozpustný. Lze jej použít pro odstranění
bakterií a povlaku v supragingiválním i subgingiválním prostoru, včetně měkkých
tkání (22).
Při výběru prášku záleží na tom, zda bude použit supragingiválně či
subgingiválně použití. Mezi časté indikace pískování se řadí:


odstranění zubního povlaku, bakterií



odstranění pigmentů před fluoridací, před bělením zubů



očištění před a po nasazení fixního ortodontického aparátu



očištění povrchu před bondováním, cementováním inlayí, onlayí, korunek,
fazet



příprava povrchu před zhotovením kompozitních výplní



čištění implantátů



podpora léčby parodontu po iniciální terapii

Jestliže pacient trpí astmatem nebo chronickou bronchitidou, může docházet k
dýchacím obtížím, jež jsou způsobeny proudem vzduchu a práškem. U pacientů,
kteří jsou nuceni dodržovat neslanou dietu, se pískování práškem s obsahem soli
nedoporučuje. K alergické reakci vzniklé chuťovými přísadami prášku nedochází
příliš často; při přecitlivělosti na glykokol nebo chlorhexidin se doporučuje
důkladně vypláchnout ústní dutinu. Pokud má pacient nevhodně zhotovené
kompozitní výplně nebo protetické práce, není vhodné provádět pískování, aby
nedošlo k dalšímu uvolnění práce. Při ošetření hlubokých parodontálních kapes
vzniká bakterémie, která je nebezpečná u rizikových pacientů; u těchto pacientů se
sníženou imunitou je nutné provést nezbytná profylaktická opatření (22).
Pacient by měl být před ošetřením seznámen s průběhem pískování. Je nutné
chránit pacientovy rty vazelínou a rozvěračem. Obličej je vhodné přikrýt
ubrouskem a nasadit ochranné brýle. Jestliže pacient používá kontaktní čočky, měl
by si je před pískováním vyjmout, aby nedošlo k jejich poškrábání. Měkké tkáně
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lze krýt gázovými čtverečky či buničinou. Ošetřující zubní lékař nebo dentální
hygienistka se musí chránit rouškou a ochranným štítem. Samotné ošetření by mělo
začít výplachem dutiny ústní 0,12 % roztokem chlorhexidinu po dobu 30 vteřin,
čímž se redukuje počet mikroorganismů. Při samotném pískování zubů vzniká
vysoce infekční aerosol, který je třeba účinně odsávat velkou savkou. Malá savka
je zavěšena v ústech pacienta. Tryska pískovače by měla být neustále ve vzdálenosti
3-5 mm od očišťovaného povrchu při supragingiválním použití. S koncovkou se
doporučují dělat drobné krouživé pohyby směrem od gingivy k incizním nebo
okluzním plochám.
Pokud tryska směřuje od incize ke gingivě, dochází k poškození gingivy a
epitelového úponu. Proto je důležité dodržovat pracovní úhel mezi povrchem zubu
a směrem trysky 30° – 60°. K iritaci tvářové sliznice může dojít nešetrným
zacházením (23).
Při subgingiválním pískování do hloubky 4 mm je tryska ve vzdálenosti 5 mm
od okraje marginální gingivy, směřuje do sulku. Po dobu 5 vteřin je vhodné
provádět pohyby směrem do stran, které napodobují pohyb štětce.
V hloubce parodontální kapsy nad 4 mm se používá speciální jednorázový
nástavec z pružného plastu. Ten umožňuje dokonale přizpůsobení průběhu a tvaru
kořene zubu. Nástavec se zavádí 2 mm ode dna parodontální kapsy a poté se
vertikálními pohyby po dobu 5 vteřin očišťuje povrch kořene (22).
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7.2 Polishing
Polishing se dělí na čištění a leštění zubů. Z povrchu zubů odstraňujeme
čištěním zubní povlak, barevné skvrny, pigmenty získané kouřením, pitím kávy,
čaje, červeného vína, po pravidelném výplachu chlorhexidinem. Leštěním lze
dosáhnout hladkého a lesklého povrchu zubů. Po mechanickém odstranění zubního
kamene a zubního plaku se vždy zuby vyleští, čímž je u pacienta vyvolán pocit
čistých a hladkých zubů.
K čištění a leštění zubů po odstranění nánosů zubního plaku a zubního kamene
se používají čistící a leštící pasty. Čistící pasty se liší od leštících svým složením.
Základní složkou každé pasty jsou čistící částice různé velikosti. Čímž větší částice,
tím vyšší je abrazivita pasty. Nejpoužívanější jsou pemza, křemičitany, natrium
hydrogenkarbonát (soda), perlit, přirozený silikát. Leštící pasty mají jemnější
částice, čímž se zvyšuje efekt samotného leštění. Další součástí past je voda,
zvlhčovadla, barviva, sladidla, pěnivé, aromatické a chuťové látky. Pomocnými
terapeutickými látkami přidanými v pastách mohou být fluoridy či xylitol.
RDA (Radiotrancer Dentin Abrasion) je relativní dentinová abrazivita a REA
(Radiotrancer Enamel Abrasion) je relativní abrazivita skloviny. Tyto hodnoty by
výrobci měli uvádět na obalu. Při zkoušce abrazivity jednotlivých past se sleduje
počet čistících pohybů a jejich tlak, čas, druh pomocných prostředků (23).
Typy čistících a leštících past
Tzv. profylaktické zubní pasty mají čistící i leštící účinek, kdy se částice při
čištění povrchu zubů zmenšují, tím se snižuje jejich abrazivita a pasta získává leštící
charakter.
Podle obsahu fluoridu se dělí na zubní pasty bez fluoridů používané na leštění
zubu před zhotovením kompozitní výplně a před pečetěním zubů. Po odstranění
zubní plaku a zubního kamene, po odstranění fixace se používají zubní pasty s
fluoridem.
Podle abrazivity je dělíme na extra hrubé, hrubé, středně jemné, jemné a tzv.
glossy. Na obalu jsou označené číslem nebo písmenem od A – D, kdy D představuje
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pastu s nejvyšší abrazivitou. Jemná pasta má nižší abrazivitu než 40 RDA, běžné
pasty mají od 40 – 120 RDA, hrubé pasty 150 RDA a velmi hrubé až 250 RDA
(23).
Pomůcky na čištění a leštění zubů a výplní
Pomůcky mají různý tvar, velikost, tvrdost. Nejčastěji se používají gumové
rotační pomůcky ve tvaru kalichu s lamelami nebo bez přítomnosti lamel. Rotační
kartáčky mají také tvar kalicha, plného kalicha, špičky. Díky své hrubosti nejsou
vhodné na vestibulární a orální plochy zubů, poraňují gingivu. Je vhodné je
používat na rýhy a jamky žvýkacích ploch. Použitím gumových špiček lze vyčistit
mezizubní prostory.
Po samotném leštění zubů by měla následovat fluoridace ošetřeného povrchu
zubu, především v krčkové oblasti, v oblasti kořene, demineralizované skloviny, na
okraji výplní, inlayí, korunek (23).
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8. Možnosti bělení zubů
8.1 Ordinační bělení
Tato možnost bělení je vhodná pro pacienty, kteří si přejí mít světlejší odstín
zubů téměř ihned. Zároveň je ordinační bělení indikováno pacientům ze
zdravotního důvodu. Příkladem může být vrozená anomálie, zbarvení způsobené
používáním tetracyklinových antibiotik, fluoróza. Celý proces bělení probíhá
v ordinaci zubního lékaře, je časově přijatelnější pro pacienta, ale finančně
náročnější než domácí bělení pomocí nosiče a gelu.
Historicky první použití peroxidu vodíku bylo zaznamenáno u Harlana, který
jej aplikoval na všechny diskolorace zubů (1884). Dalším velkým objevem byla
v roce 1918 aplikace vysoce intenzivního světla urychlující průběh bělení
peroxidem vodíku (6).
American Dental Association schválila používání bělících prostředků
s koncentrací 15 - 38 % čistého peroxidu vodíku pro bělení v ordinaci; pro domácí
použití je možné používat výrobky v rozmezí od 3 % do 10 % (24). V EU je
povoleno používat přípravky v koncentraci 0,1 – 6 % peroxidu vodíku. Existují i
bělící gely s vyšší koncentrací než 6 % H2O2, které mají platnou registraci jako
zdravotnický prostředek (13). Z tohoto důvodu je důležitou součástí celého procesu
ordinačního bělení použití ochranných pomůcek. Všichni ošetřující musí být
chráněni rukavicemi, rouškou, ochrannými brýlemi; podobně chráníme i pacienta
(6).
Samotnému bělení by měla předcházet návštěva u dentální hygienistky, která
odstraní zubní plak, zubní kámen, zevní pigmentace, a především motivuje a
instruuje pacienta o správné technice čištění zubů zubním kartáčkem, používání
mezizubních pomůcek. Dentální hygienistka může s pacientem před bělením
probrat jeho představy o odstínu zubů a informovat jej o průběhu ordinačního
bělení, o možných vedlejších účincích, a dodržování tzv. bílé diety.
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Součástí sady určené pro ordinační bělení by měl být retní rozvěrač s držákem
pro jazyk či kofferdam, kterým lze izolovat jednotlivé zuby. Před vlastním bělením
pacientovi vyčistíme zuby pomocí depurační pasty.

Obrázek 1 - Nasazení retního rozvěrače [zdroj: vlastní ]
Současně sada obsahuje přípravek na bázi pryskyřice pro ochranu měkkých
tkání před poleptáním vysoce koncentrovaným bělícím gelem. Pečlivou aplikací
tohoto světlem tuhnoucího gelu na rozhraní gingivy a zubu zabráníme tomu, aby se
koncentrovaný peroxid vodíku dostal do kontaktu s měkkou tkání. V případě, že
ochranná vrstva nebude dostatečná, bělící materiál může díky vzduchové bublině
proniknout na gingivu nebo sliznici, způsobí zbělení, po kterém následuje výrazná
zánětlivá reakce (6).

Obrázek 2 - Nanesení ochranné bariéry [zdroj: vlastní ]
V procesu bělení se pokračuje až po důkladné kontrole naneseného a
zpolymerovaného ochranného materiálu. Před použitím bělícího gelu je vhodné
nechat je v chladu, aby dosáhl výborné účinnosti. Gel se aplikuje pomocí stříkaček,
které jsou buď přímo od výrobce připraveny pro okamžité použití, nebo se aktivují
promícháním dvou barevně odlišených stříkaček. Doba působení je dána dle
23

doporučení výrobce. Obvykle se bělící gel nechává působit po dobu 15 minut.
Někteří výrobci doporučují použití polymerační lampy k urychlení bělení. Zahřátím
gelu dochází ke zrychlení disociace peroxidu vodíku. Zvýšením teploty o 10°C se
zdvojnásobí míru disociace H2O2. Je důležité sledovat pacienta po celou dobu jedné
aplikace, zda nemá pocit diskomfortu či bolesti. Po uplynutí doby působení se
odstraní ze zubů přebytky gelu a následně opláchne vodou z pistole. Tímto
postupem se významně snižuje nežádoucí kontakt bělícího materiálu s měkkými
tkáněmi (5, 6).

Obrázek 3 - Aplikace bělícího gelu [zdroj: vlastní ]

Obrázek 4 - Polymerace světlem [zdroj: vlastní ]
Zuby se osuší a zkontroluje se jejich odstín. Poté se postup stejným způsobem
opakuje třikrát až čtyřikrát dle množství diskolorací. Zuby jsou v kontaktu s bělícím
materiálem celkově cca 45 minut. S celkovou přípravou a izolací měkkých tkání
trvá celý průběh ordinačního bělení okolo 90 minut (6).
Pro získání ještě bělejšího odstínu zubu je možné zhotovit individuální nosiče
a dát pacientovi domů bělící gel s koncentrací 10 % či 16 % karbamid peroxidu.
Barva zubů se ustálí cca po 14 dnech od ordinačního bělení.
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Obrázek 5 - Kontrola získaného odstínu [zdroj: vlastní ]
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8.2 Domácí bělení
V současné době je tato metoda oblíbená a rozšířená. Metoda domácího bělení
se doporučuje pacientům, kteří z finančního i časového hlediska odmítají bělení v
ordinaci zubního lékaře. Ale i při této technice bělení by pacient měl docházet na
pravidelné kontroly k zubnímu lékaři, zda probíhá vše bez nežádoucích účinků.
V případě, že má pacient zájem o tuto možnost bělení zubů, musí absolvovat
profesionální dentální hygienu, aby bylo možné zákrok provést. Nejprve je potřeba
zhotovit individuální nosiče na horní a dolní čelist. Pomocí alginátové otiskovací
hmoty či silikonu se zhotoví otisky obou čelistí. Při samotném otiskování je třeba
dbát na přesnost otisku, je nutné zkontrolovat, zda nevznikly vzduchové bubliny, a
jestli jsou dokonale obtisknuty bělené zuby. Tyto zuby musí být označeny na
laboratorním štítku, aby byl určen rozsah nosiče (6).

Obrázek 6 - Pomůcky pro zhotovení alginátového otisku [zdroj: vlastní ]

Obrázek 7 - Míchání alginátu [zdroj: vlastní ]
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Obrázek 8 - Aplikace alginátu do otiskovací lžíce [zdroj: vlastní ]
Po zhotovení otisku se otisky vylijí namíchanou sádrou, která má konzistenci
smetany. Sádra se nechá ztvrdnout a poté se sádrové otisky vyjmou z otiskovací
lžíce.

Obrázek 9 - Vylití otiskovacích lžic sádrou [zdroj: vlastní ]
Následně se vytvoří rezervoáry pro bělící gel; pro lepší tuhnutí může být
použita polymerační lampa. Nanesená vrstva blokovacího materiálu by měla být
cca 0,5 mm silná, neměla by zasahovat k incizální a okluzní ploše. Po vytvoření
rezervoárů je nutné zvolit vhodný druh tepelně tvarované fólie. Pro výrobu nosičů
na bělení zubů se doporučují měkké fólie o síle 0,9 nebo 1,5 mm vyrobené
z ethylvinylacetátu. Model je postaven na stolek vakuového přístroje pro tvarování
fólií. Do vrchní části přístroje se vloží fólie požadované tloušťky a nechá se nahřát
na potřebnou teplotu a plasticitu. Poté se naadaptuje na model. Po spuštění vakua
se odsaje vzduch a fólie se přesně nalisuje na model.
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Obrázek 10 - Vytvoření rezervoárů pro bělící gel [zdroj: vlastní ]
Přebytky nosiče se po sundání z modelu zastřihnou do požadovaného tvaru tak,
aby okraje nosiče byly vzdálené cca 0, 3 mm od gingivy a nedráždily měkké tkáně
(6).

Obrázek 11 - Individuální nosiče na bělení zubů [zdroj: vlastní ]
Při předávání individuálních nosičů a bělících gelů v ordinaci musí být pacient
informován, jak má celý systém používat. Podle rozsahu diskolorací ošetřující určí
dobu, po kterou bude pacient bělit. Zároveň je důležité ukázat pacientovi, jak má
aplikovat bělící gel do nosičů a nechat jej, aby sis je zkusil sám nasadit, zda správně
sedí. Měl by být poučen o důkladném vyčištění chrupu před i po bělícím procesu
všemi dentálními pomůckami, které pravidelně používá. Celý proces se může
nastartovat s koncentrací 16 % roztoku karbamidu peroxidu a poté pokračovat
s 10 % karbamidem peroxidu. Bělící gely často obsahují fluorid, jsou s příchutí či
bez příchutě a záleží na volbě pacienta. Během procesu a 7 dní po samotném bělení
by pacient měl dodržovat tzv. „bílou dietu.“ Zahrnuje omezení potravin a nápojů
obsahujících barviva, příkladem může být červená řepa, červené víno, káva.
Obsažené pigmenty by snadno pronikly do otevřené mikrostruktury skloviny,
protože je zub dehydratovaný. Pokud pacient v průběhu pocítí jakýkoliv nežádoucí
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účinek, je třeba jej upozornit, že je nutné bělení přerušit a dostavit se na konzultaci
do ordinace (4, 6).
Bělící efekt metody domácího bělení je velmi individuální. Záleží na typu
diskolorace, na době bělení, na celkové péči o orální zdraví. Některé firmy
prodávající bělící přípravky garantují světlejší odstín na několik let. Dlouhodobost
výsledku závisí na mnoha faktorech (věk, stav skloviny, úroveň dentální hygieny,
dietní návyky, kouření). Pokud pacient nedodržuje pravidelné recallové návštěvy u
dentální hygienistky, ve kterých je znovu remotivován, reinstruován, není bělící
efekt dlouhodobý (25).

8.3 Kombinované bělení
Mezi velmi účinnou techniku zesvětlení zubů patří spojení ordinačního a
domácího bělení. Jde o aplikaci vysoce koncentrovaného peroxidu vodíku během
jednoho či dvou sezení v ordinaci; poté pacient dostane nosiče s bělícím gelem
domů, kde pokračuje v bělícím procesu 5 dní (2, 4). Po domácím bělení může
následovat ještě jedna aplikace peroxidu vodíku v ordinaci pro větší spokojenost s
výslednou barvou. Pro vyhovující výsledný odstín je důležité znát především
etiologii vzniku pigmentací, klinický vzhled, umístění, hloubku, závažnost
postižení zubní skloviny.
Výběr bělící techniky závisí také na bezpečnosti, efektivitě, účinnosti a
trvanlivosti (4).
Výhodou kombinovaného bělení ve srovnání pouze s jednotlivými technikami
trvá kombinovaná léčba kratší dobu, vyžaduje méně návštěv v ordinaci a celkově i
méně nákladů pro pacienta. Naopak velkou nevýhodou je nutnost strávit čas na
stomatologickém křesle. Tato technika bělení ovšem není prvotní volbou pacienta
při výběru (2).
Příkladem kombinovaného bělení je tzv. ultimátní bělení. Při tomto bělení se
nejdříve samotný bělící proces nastartuje domácím bělením nejméně po dobu
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14 -ti dnů. Poté probíhá ordinační bělení s maximální koncentrací 6 % peroxidu
vodíku.

8.4 Vnitřní bělení
První zprávy o bělení zubů bez dřeně byly popsány v průběhu poloviny 19.
století. Od roku 1860 byl jako bělící látka doporučován chlór pod obchodním
názvem Labarraqeův roztok (4). Postupem času se začaly používat další chemické
látky, příkladem může být kyselina šťavelová (26). Popis použití peroxidu vodíku
jako bělícího činidla uvedl v roce 1884 Harlan. Nadále se technika bělení
nevitálních zubů zlepšovala. V roce 1961 Spasser popsal metodu těsnění dřeňové
dutiny směsí perborátu sodného a vody na jeden týden. Tato technika je známa jako
„walking bleaching.“ Nutting a Poe poté pozměnili tuto techniku, a to v kombinaci
30 % peroxidu vodíku a perborátu sodného. Dokonale vyčištěné cavum pulpae
navíc naleptali kyselinou fosforečnou pro zvýšenou penetraci bělícího prostředku
do zubních tkání. Technika se nazývá „combination walking bleaching.“ (5).
Při ztrátě vitality zubu dochází mnohdy k jeho diskoloraci. Nejčastěji vzniká
traumatickou příčinou a následným krvácením z pulpy. Většinou bývá krvácení
spojené s nekrózou dřeně, ale je vždy důležité provést pečlivé vyšetření vitality
traumatizovaného zubu. Ke vzniku tohoto zabarvení může dojít postupně, zub je
nebolestivý a pacient si této změny nemusí ani všimnout (6). Dále se tmavé
zabarvení projeví, pokud je nedokonale exstirpovaná zubní dřeň, nebo z
nekrotických zbytků pulpy sekundárním zbarvením hemosiderinem, degradačním
produktem hemoglobinu (5, 6). Také některé endodontické výplňové materiály
mohou způsobovat diskolorace. Rovněž amalgám může způsobit barevné změny
zubních tkání. Diskolorace způsobená amalgámem však nelze odstranit bělením.
(5) Při nedokonale preparovaném kořenovém kanálku, kde je ponechána zubní dřeň
vzniká nežádoucí zabarvení způsobené degradačními produkty nekrotické pulpy
(6).
Hlavní indikací k vnitřnímu bělení je barevná změna frontálních zubů.
U pacientů, kterým okraj rtu nekryje frontální úsek chrupu, mají tzv. vysokou linii
úsměvu, je jakákoliv diskolorace důvodem k hledání vhodného ošetření. Změna
barvy zubů může pacientům dodat sebedůvěru v životě, k získání nové pracovní
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pozice a fyzické přitažlivosti (6). Je nutné brát ohled na stupeň destrukce klinické
korunky; jestliže je zub oslaben aproximálními výplněmi, následným bělením lze
zub oslabit tak, že hrozí riziko fraktury korunky (11).
Kontraindikací bělení nevitálních zubů je těžká ztráta dentinu, povrchová
zbarvení skloviny, vývojové defekty skloviny, zabarvené kompozitní výplně,
nedokonale endodonticky ošetřené zuby a resorpce kořene (4).
Před zahájením vnitřního bělení je důležité stanovit diagnózu a prognózu
ošetřovaného zubu. Je důležité zjistit, jaký výsledek pacient očekává, jak vnímá
svůj problém. Použitím barevného vzorníku zubů a pořízením fotografií docílíme
lepší představivosti u pacienta. Na aktuálním rentgenovém snímku je třeba posoudit
stav periapikálních tkání a těsnost kořenových výplní. Kvalitně endodonticky
ošetřený zub je základem pro úspěšnou terapii bělením (6, 11).
První možností je vnitřní bělení pomocí 30 - 35 % peroxidu vodíku
katalyzovaného teplem, tzv. „chairside“ technika. Peroxid vodíku je nanášen do
dřeňové dutiny na vatové peletce nebo vytlačen pomocí stříkačky do trepanačního
otvoru. Tento postup se opakuje po dobu 3 – 5 dní, dokud se nedosáhne požadované
změny barvy zubu. U silně zbarvených zubů je možné před samotnou aplikací
peroxidu vodíku naleptat zuby na 60 vteřin 37 % kyselinou fosforečnou pro lepší
penetraci bělícího prostředku. Po leptání se zuby oplachují stejnou dobu vodou.
Cavum pulpae se nakonec plní netuhnoucím hydroxidem vápenatým, který se podílí
na remineralizaci neutralizací kyselosti a chrání zub před nepříznivým působením
pH. V další návštěvě se zub ošetření provizorní výplní, definitivní výplň je vhodné
zhotovit až zhruba po 2 týdnech, kdy se ustálí barva zubu (4, 5). Riziko představuje
vznik externích resorpcí, proto se od této metody v poslední době ustupuje (11).
U „walking bleach“ metody se používá 30 % peroxid vodíku (superoxol).
Trepanační otvor se znovu otevře, pečlivě se odstraní zbytky výplně, případně
nekrotická pulpa z koronárního cavum pulpae. Kořenová výplň se zredukuje až
těsně pod vstup do kořenového kanálku a následně se překryje těsnící podložkou.
Poté se bělící prostředek vloží na vatovém tamponu do dokonale očištěné dřeňové
dutiny a utěsní se 1 – 2 mm silnou vrstvou cementu, př. polykarboxylátový cement.
Činidlo je ponecháno v zubu 3 – 4 dny, poté se pacient vrací ke kontrole získaného
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odstínu. V případě potřeby se tento postup opakuje. Poté se zub ošetří definitivní
výplní (4, 5, 6).
Kombinovaná metoda vnitřního a vnějšího bělení spočívá v aplikaci 10 % gelu
karbamid peroxidu do dřeňové dutiny a současnému bělení povrchu zubu pomocí
individuálně zhotoveného nosiče. Celková doba bělení trvá asi 2 – 4 dny, během
níž si pacient sám vyměňuje bělící gel v endodontické kavitě každé dvě hodiny.
Nosič s gelem by měl být co nejvíc v kontaktu s běleným zubem s výjimkou jídla,
čištění zubů a výměny bělícího gelu (6).
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9. Vedlejší účinky bělení zubů
Mezi nejčastěji popisované vedlejší účinky se řadí zvýšená citlivost zubů,
podráždění gingivy či sliznic. Dalším negativním efektem způsobeným polknutím
bělícího gelu může být bolest v krku nebo nauzea. Porucha temporomandibulárního
kloubu může vzniknout následkem delšího používání individuálních nosičů.

9.1 Podráždění měkkých tkání
Gingivální nebo slizniční postižení může být způsobeno špatně zhotoveným
nosičem, kdy aplikovaný gel přetéká a dráždí měkké tkáně. Pokud pacient při
technice domácího bělení nedodržuje doporučený interval bělení, může také dojít k
iritaci měkkých tkání. Typickým projevem na gingivě či sliznici jsou bělavé léze,
které se rychle hojí. Tento typ vedlejšího účinku často vymizí po ukončení bělícího
procesu (2).

9.2 Zvýšená citlivost zubů
Dentinová hypersenzitivita (DHS) je onemocnění, se kterým se zubní lékaři či
dentální hygienistky setkávají ve svých ordinacích běžně a velmi často. Pacienti si
stěžují na bolestivost a citlivost zubů při změně teploty při pití, konzumaci potravin,
zejména sladkých; po čištění zubů. Je velmi důležité získat podrobnou anamnézu
pacienta, zjistit příčinu tohoto problému. Podobné symptomy mohou být také
způsobeny zubními kazy, nevhodnými výplněmi, parodontálním postižením,
frakturou skloviny nebo dentinu, atricí, abrazí (27). Avšak i po procesu bělení zubů
či v jeho průběhu se v 55 – 75 % případů objevuje přechodná hypersenzitivita zubů
způsobena dočasnou dehydratací zubů (2).
Složení bělících látek hraje velkou roli. Karbamid peroxid je rozkládán na
peroxid vodíku a ureu. Peroxid vodíku na vodu a kyslík a urea na amoniak a oxid
uhličitý. Vznikající vedlejší produkty mají schopnost pronikat do dentinových
tubulů směrem k pulpě. Dochází ke vzniku přechodnému podráždění zubní dřeně,
jež má za následek zvýšenou přecitlivělost (2, 6).
Glycerin, jenž je schopný absorbovat vodu, může způsobovat dehydrataci zubu
během bělícího procesu, a tím zvyšovat citlivost zubů.
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Samotná citlivost související s bělením zubů se projeví již během bělícího
procesu či těsně po ukončení, kdy jsou zuby dehydratovány. Volný kyslíkový
radikál se váže s vodou, která je součástí organické složky zubů, a tím dochází
k dehydrataci. Ve většině případů do několika dní odezní (6). Příkladem může být
kontakt bělícího prostředku s obnaženými povrchy kořenů, výplněmi s
mikrospárami, obnaženým dentinem či citlivost v mezizubním prostoru (28).
Doporučenou léčbou pro zmírnění vedlejších projevů je použití fluoridového gelu
nebo přípravku obsahujícího dusičnan draselný, jež je schopný depolarizovat nervy
inervující dentinové tubuly. Tento přípravek se doporučuje aplikovat do nosičů 10
– 30 minut před samotným bělením (2).

9.3 Alergická reakce
V případě vzniku náhlé alergické reakce na látku obsaženou v použitém
bělícím přípravku se doporučuje ihned přestat s bělícím procesem. Při sběru
anamnestických dat je důležité se informovat o možných alergiích na peroxid
vodíku (28).
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10. Léčebná opatření při dentinové hypersenzitivitě
Jestliže pacient před začátkem bělícího procesu udává v anamnéze citlivost,
měl by být instruován o aplikaci malého množství fluoridového nebo
desenzibilizačního gelu přímo do nosičů týden před započetím bělení. Dle
Greenwall postačí denní frekvence na půl hodiny. Další možností je použití ACP
(amorfní calcium fosfát), který pomocí krystalizace a vytvoření hydroxyapatitu
vyplňuje mikroskopické povrchové defekty, uzavírá dentinové tubuly. Je vhodný
pro remineralizaci skloviny a léčbu počátečních kariézních lézí. Aplikuje se přímo
do bělících nosičů na 10 – 15 minut denně (29).

10.1 Možnosti léčby citlivých zubů během bělení
Citlivost zubů lze během bělícího procesu zlepšit dvěma způsoby, a to pasivní
a aktivní metodou. Aktivní metoda zahrnuje hodinovou aplikaci fluoridového gelu
do nosičů určených na domácí bělení. Dentinovou hypersenzitivitu snižuje i použití
dusičnanu draselného. Mechanismus jeho účinku spočívá v blokování repolarizace
nervových vláken. Zubní pasty určené pro tzv. „citlivé zuby“ často obsahují
dusičnan draselný s maximálním obsahem 5 %. Ke snížení citlivosti pravidelným
používáním dochází po 2 týdnech.
Pasivní metoda vedoucí ke snížení citlivosti zahrnuje změnu techniky bělení,
snížení spotřeby bělícího gelu, používání bělícího materiálu s nižším obsahem
karbamidu peroxidu či aplikace bělícího gelu do nosičů pouze každou druhou nebo
třetí noc. Alternativou je také výroba nosičů bez rezervoárů pro bělící činidlo.
Při senzitivitě jednoho zubu je nutné zjistit příčinu, kterou může být otevřená
kariézní léze. Pokud ano, je potřeba ji dočasně ošetřit skloinomerním cementem.
Postižení jednotlivých zubů může být i výsledkem nočního bruxismu Další opatření
zahrnují aplikaci fluoridového laku přímo na postižený zub (29).
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Možná opatření při velké hypersenzitivitě
Při těžké hypersenzitivitě zubů během bělení je doporučeno pozastavit proces
přes noc a zkonzultovat dosavadní výsledek změny odstínu zubů. Je možné opět
aplikovat desenzibilizační prostředky do bělících nosičů na hodinu, což může vést
ke zmírnění citlivosti. Možnou úpravou nosiče 1 – 2 mm aproximálně lze docílit
opatření před přímým kontaktem s cervikální oblastí zubů. Lze také změnit značku
bělícího gelu či snížit jeho koncentraci (29).
Potassium
nitrate
✓

Fluoride
Sensodyne Original
Sensodyne Pronamel

✓

Sensodyne Repair &
Protect
Colgate Sensitive ProRelief
GC Tooth Mousse

✓

GC MI Paste

✓

Ultradent Ultraez

✓

Ultradent Flor-Opal

✓

SDI Soothe

✓

✓

Discus Relief Gel

✓

✓

Tabulka 4 -

Amorphous calcium
phosphate
✓

✓
✓
✓
✓

✓

Složení přípravků používaných na hypersenzitivitu [zdroj: 30 ]
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11. Volně prodejné bělící přípravky
Volně prodejné bělící přípravky jsou velmi oblíbené pro některé pacienty.
Prvním důvodem je finanční stránka; tyto přípravky se řadí většinou mezi levnější
a snadno dostupné. Jejich pravidelné používání je ovšem spojeno s problémy, které
mohou nastat díky neodbornému zacházení a nedostatku informací. Řada produktů
nemá záruku bezpečnosti ani účinnosti. Některé výrobky obsahují kyseliny, které
naleptávají, a tím poškozují zuby. Jiné obsahují dioxid titanu, užívaný v bílých
barvivech. Dioxid má pouze krátkodobý účinek (6). Nežádoucími účinky mohou
být ireverzibilní poškození tvrdých zubních tkání, či neestetický vzhled. Pacienti
nemají mnohdy informace o tom, že výplně a protetické práce svoji barvu nezmění
díky těmto bělícím přípravkům. Je proto možné, že v celkovém výsledku pacient
zaplatí mnohem více za následnou výměnu protetických náhrad, než jakou by
zaplatil za odborné bělení pod dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky.
Volně prodejné preparáty určené pro zesvětlení zubů jsou různého typu, např. zubní
pasty, bělící pudry, bělící pera, bělící proužky, bělící sety.
Právě bělící sety jsou velmi oblíbené. Obsahují bělící gel s nosičem, který si
pacient samostatně naformuje po nahřátí v teplé vodě na zubní oblouk. Velkou
nevýhodou neindividuálně zhotovených nosičů je následné možné poškození
měkkých tkání nadměrným množstvím koncentrovaného peroxidu vodíku či
karbamidu peroxidu. Tato technika je podobná technice domácího bělení
s individuálně vyrobeným nosičem (6).

11.1 Bělící zubní pasty
Bělící zubní pasta má kosmetickou funkcí, která je charakterizována účinným
odstraněním vnějších skvrn od čaje a kávy, a tím zvýšení bělosti zubů. Používání
bělící zubní pasty po bělení zubů by mělo vést k účinnému zachování získaného
odstínu a zamezit vzniku barevné regrese (4).
Abrazivní zubní pasty odstraňují obrušováním z povrchu zubu získané vnější
skvrny. Při častém a horlivém používání abrazivní částice narušují i povrch
skloviny. Navíc v kombinaci s tvrdým zubním kartáčkem vznikají další problémy
spojené se vznikem citlivých krčků. Stejný efekt jako použití bělící zubní pasty má
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i běžná zubní pasta, která je používána společně se správnou technikou čištění zubů
(2, 6).
Zubní pasty působící enzymatickou reakcí odstraňují povrchovou pelikulu, ve
které jsou zachyceny pigmenty. Tímto dochází ke snížení počtu skvrn, ale nemění
se vnitřní barva zubů. Součástí těchto zubních past je oxid titaničitý (4).
11.1.1 Bělící zubní pasty s obsahem peroxidu
Tento typ zubních past obsahuje aktivní zesvětlující složku, př. peroxid vodíku,
kalcium peroxid, perborát sodný nebo karbamid peroxidu. Podle Nařízení
1223/2009/ES je maximální přípustná koncentrace v těchto volně prodejných
přípravcích 0,1 % peroxidu vodíku čistého nebo uvolněného (4).
11.1.2 Bělící zubní pasty s obsahem bikarbonátu sodného
Účinnost zesvětlení bikarbonátem sodným je závislá na koncentraci sodíku, a
to až do jeho prahové koncentrace přes 45 %. Malá velikost částic může umožnit
pronikání do skloviny a čištění špatně přístupných míst (4).
11.1.3 Bělící zubní pasty s obsahem enzymů
Enzymy obsažené v zubních pastách, bromelain, papain, narušují pelikulu a
zpomalují tvorbu zubního plaku na povrchu zubu. Slouží pro aktivaci nebo
urychlení bělícího potenciálu v zubních pastách (4).
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II. PRAKTICKÁ ČÁST
12. Dotazníkové šetření
12.1 Cíl průzkumu
Cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry se v ordinacích
zubních lékařů a dentálních hygienistek provádí estetický zákrok bělení zubů.
Součástí průzkumu bylo dozvědět se, jakými metodami se nejčastěji bělící proces
provádí, a zda se zubní lékaři či dentální hygienistky setkávají s dentinovou
hypersenzitivitou a jaké prostředky používají ke snížení dočasné citlivosti zubů.
12.1.1


Stanovení hypotéz
Hypotéza č. 1: Nejméně 2/3 zubních lékařů a dentální hygienistek nabízí ve
své ordinaci možnost bělení zubů.



Hypotéza č. 2: Před indikací bělení zubů je nutné absolvovat dentální
hygienu.



Hypotéza č. 3: Se zvýšenou citlivostí zubů se ve svých praxích setkává více
jak 1/2 respondentů.



Hypotéza č. 4: Pro snížení hypersenzitivity po bělení zubů více jak polovina
respondentů doporučuje fluoridové gely.

12.2 Materiál a metodika
Hlavní metodikou pro sběr dat v praktické části bylo dotazníkové šetření.
Výzkumný soubor tvořili zubní lékaři a dentální hygienistky. Dotazník byl vytvořen
pomocí programu Microsoft Office Word a dále publikován přes server
www.survio.com. Dotazník byl sestaven celkem z devíti otázek. Samotný výzkum
probíhal v období od 1. 2. 2015 do 30. 3. 2015. Pro distribuci byla použita sociální
síť Facebook a emailové adresy zubních lékařů a dentální hygienistek. Celkově se
dotazníkového šetření zúčastnilo 119 odborníků různých věkových kategorií.
Návratnost dotazníku, což je poměr počtu zobrazených dotazníků k vyplněným,
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byla 58,05 %. Dotazník nebyl dokončen ve 41,95 %, což představuje 86
dotázaných. Žádný dotazník nebyl vyřazen.
Časová náročnost vyplňování dotazníku je znázorněna v grafu 1.

Graf 1 - Časová náročnost vyplňování dotazníku [zdroj: vlastní data]

Získaná data byla anonymně vyhodnocena pro potřeby praktické části bakalářské
práce a staticky zpracována. Výsledky byly zaznamenány do grafů pomocí webové
aplikace www.survio.com.
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12.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření
Otázka č. 1: Pracuji jako: zubní lékař/lékařka, dentální hygienista/hygienistka
V grafu 2 jsou zobrazeny získané informace týkající se povolání, které
dotazovaní vykonávají. Ze 119 dotázaných pracuje 63,0 % jako dentální
hygienistka/dentální hygienista. Tento počet představuje 75 responzí z celkového
počtu 119. 37 % oslovených vykonává povolání zubního lékaře/zubní lékařky.
Jejich podíl na všech odpovědích činí 44.

Graf 2 - Povolání [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 2: Věk
Otázka č. 2 směřovala na zjištění věkové kategorie dotazovaných. V grafu 3 je
zobracen procentuální podíl respondentů zařazených dle svých odpovědí do
jednotlivých věkových kategorií. Největší zastoupení má věková skupina 20 – 30
let, jejichž procentuální účast byla 67,2 % a počet responzí 80 z celkového počtu
119. Věková kategorie 30- 40 let představuje 20,2 %, což odpovídá 24 odpovědím.
Celkem 11 odpovědí řadící se do skupiny 40 – 50 let odpovídá 9,2 %. V kategorii
50 let a více bylo nejmenší zastoupení, a to 4 odborníci s procentuálním
zastoupením 3,4 %.

Graf 3 - Věková kategorie [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 3: Provádíte ve Vaší ordinaci bělení zubů?
Z celkového počtu správně vyplněných dotazníků bělení zubů provádí 94,1 %
dotázaných zubních lékařů či dentálních hygienistek. Tyto procenta odpovídají 112
responzím z počtu 119 dotazníků. Pouze 5,9 % účastníků průzkumu odpovědělo,
že bělení zubů ve své praxi nenabízí a neprovádí. Ze 119 se jedná o 7 odpovědí.

Graf 4 - Nabídka bělení zubů [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 4: Pokud ano, jaký druh bělení používáte?
V případě, že respondenti odpověděli kladně na předchozí otázku, následovala
otázka týkající se používané metody bělení zubů. Mezi nejčastěji užívanou metodu
patří kombinovaná, a to u 42 %, celkově 47 dotázaných ze 112. Následuje druhý
často indikovaný postup domácího bělení v procentuálním zastoupení 25,9 % u 29
responzí. Ordinační bělení ve svých praxích nabízí 18,8 % dotázaných, což je 21
respondentů. Tzv. ultimátní bělení, které se řadí mezi kombinované, činí ze všech
bělících metod 1,8 % a představuje pouze 2 zástupce v tomto průzkumu. V
odpovědi „Jiné“ měli dotazovaní možnost napsat vlastní názor a postup. Reagovalo
celkem 13 účastníků průzkumu, což představuje 11,6 %. Z těchto 13 dotázaných 5
odpovědělo shodně na používání domácího, ordinačního i kombinovaného bělení
zubů. Další 2 nabízí ve své ordinaci ordinační a domácí bělení. Na přání pacienta a
po seznámení s informacemi spojenými s postupem práce se pacient rozhodne mezi
ordinačním a kombinovaným bělením u 2 dotázaných. 1 z odpovědí bylo i vnitřní
bělení. 2 dotázaní uvedli všechny výše zmíněné metody.

Graf 5 - Nabízená metoda bělení zubů [zdroj: vlastní data]

44

Otázka č. 5: Probíhá před bělením zubů kompletní dentální hygiena?
V této otázce týkající se indikace kompletní dentální hygieny před bělením
zubů odpovědělo kladně celkem 108 respondentů, jejichž procentuální podíl je 96,4
%. Pouze 4 odpovědi byly negativní ve smyslu, že tito zubní lékaři či dentální
hygienistky dentální hygienu před bělícím procesem neindikují. Procentuálně
představují 3,6 %.

Graf 6 - Dentální hygiena [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 6: Doporučujete pacientům po bělícím procesu tzv. bílou dietu?
Na grafu 7 je názorně zobracen procentuální podíl zubních lékařů nebo
dentálních hygienistek, kteří svým pacientům doporučují či nedoporučují po bělení
zubů tzv. bílou dietu. Celkem odpovědělo 112 dotázaných; z toho 87 indikuje tzv.
bílou dietu, což činí 78,4 %. Negativně odpovědělo 24 účastníků, jejichž
procentuální podíl je 21,6 %.

Graf 7 - Doporučení tzv. bílé diety [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 7: Stěžují si pacienti po bělení zubů na zvýšenou citlivost zubů?
V otázce č. 7 z celkového počtu 112 dotázaných 71 uvedlo, že se ve svých
praxích setkávají se zvýšenou citlivostí zubů po bělícím procesu. Jejich podíl je
62,8 %. Ve 41 případech se ošetřující nesetkávají se zvýšenou citlivostí, což je 36,3
%. A pouze 1 dotázaný v podílu 0,9 % uvedl, že se na tento častý problém
nedotazoval.

Graf 8 - Zvýšená citlivost zubů [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 8: Pokud ano, co za přípravky doporučujete na zvýšenou citlivost?
Tato otázka umožnila vybrat více nabízených odpovědí či využít vlastního
komentáře v nabídce „Jiné“. Mezi nejčastěji doporučované výrobky určené ke
snížení citlivosti se řadí zubní pasty indikované přímo na problém citlivých zubů.
Celkem se k této odpovědi přiklonilo 63 dotázaných představujících v celkovém
procentuálním podílu 64,3 %. Výrobky GC Tooth Mousse či MI Paste Plus jsou
doporučovány 56 odborníky, což činí 57,1 %. Ve 42 případech doporučují zubní
lékaři či dentální hygienistky fluoridové gely, a to ve 42,9 %. Méně používané
fluoridové laky indikuje 7 dotázaných, jejichž procentuální podíl je 7,1 %. Na
nabídku odpovědi „Jiné“ reagovalo celkem 9 respondentů neboli 9,2 %. Celkem 2
z nich doporučují snížit frekvenci bělení, např. bělit ob den. Jeden respondent
doporučuje BioRepair regenerační kúru. Elmex geleé fluoridový gel, je
doporučován také 1 dotázaným. Před ordinačním bělením 2 účastníci
dotazníkového průzkumu doporučují běžné analgetikum, kdy citlivost po dvou
dnech od bělícího procesu vymizí. Celkem 2 dotazování reagovali příspěvkem, že
citlivost bývá sporadická, někdo má zuby citlivé, jiný ne, a že výše uvedené
přípravky nejsou k užitku, neboť je pozdě na jejich aplikaci.

Graf 9 - Doporučené přípravky na zvýšenou citlivost [zdroj: vlastní data]
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Otázka č. 9: Provádíte fotodokumentaci před a po bělení zubů?
V otázce č. 9 odpovědělo kladně na vedení fotodokumentace před a po bělení
zubů celkem 69 dotazovaných ze 112. Procentuální podíl je tedy 61,6 %.
Pravidelnou fotodokumentaci naopak neprovádí 43 oslovených odborníků, což
představuje 38,4 %.

Graf 10 - Fotodokumentace [zdroj: vlastní data]
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12.4 Diskuze
Dotazníková metoda byla vybrána pro snadnou distribuci, menší časovou
náročnost pro dotazované a pro zaručení anonymity mezi dotazovanými
prostřednictvím internetu.
Prostřednictvím

dotazníků

zaslaných

zubním

lékařům

a

dentálním

hygienistkám jsem zjišťovala, kolik respondentů tento estetický zákrok nabízí
pacientům ve svých ordinacích. Celkem 94,1 % dotázaných odpovědělo kladně,
čímž byla hypotéza č. 1 potvrzena: nejméně 2/3 zubních lékařů a dentální
hygienistek nabízí ve své ordinaci možnost bělení zubů. Na základě kladných
odpovědí mě zajímal výběr metody. Při výběru záleží na stavu chrupu stavu
parodontu, typu zabarvení, finančních možnostech pacienta a také na pacientově
očekávání výsledného odstínu zubů. Otázka byla položena velmi obecně, bez těchto
důležitých aspektů. Bylo zjištěno, že 42 % respondentů používá kombinované
bělení. Toto zjištění bylo překvapující; předpokládala jsem, že nejčastěji
používanou metodou je domácí bělení, které je účinné, pohodlnější a méně finančně
zatěžující pro pacienta než ordinační či kombinované bělení. Před samotnou
indikací bělení zubů je nutná návštěva dentální hygienistky. Ta ve spolupráci
s ošetřujícím zubním lékařem zhodnotí stav chrupu, odstraní retenční místa plaku,
zubní kámen, získané pigmentace a především namotivuje a bude instruovat
pacienta o správné technice čištění zubním kartáčkem, mezizubními pomůckami.
Hypotéza č. 2 se potvrdila, neboť v 96, 4 % respondenti indikují kompletní dentální
hygienu. Doporučení tzv. bílé diety je důležité z hlediska rehydratace zubů, kdy by
se měly omezit potraviny a nápoje s barevnými pigmenty, aby nedošlo k opětovné
diskoloraci. S jejím doporučením souhlasí 78,4 % dotázaných. Mezi časté vedlejší
účinky bělení zubů se řadí zvýšená citlivost zubů. Dle výsledku dotazníkového
šetření se s citlivostí setkává 62,8 % dotázaných. Díky tomuto procentuálnímu
podílu se potvrdila i hypotéza č. 3, protože více jak polovina respondentů se ve
svých ordinacích u pacientů s citlivostí potkala. Následná léčba na snížení
hypersenzitivity zahrnuje ordinační aplikaci či domácí pravidelné používání
přípravků určených pro snížení citlivosti zubů. Nejčastěji zubní lékaři či dentální
hygienistky doporučují zubní pasty určené na citlivé zuby. Fluoridové gely
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z celkového počtu zabírají 42,9 %. Dle tohoto procentuálního podílu se nepotvrdila
hypotéza č. 4, protože tyto přípravky doporučuje méně než polovina respondentů.
Důvodem může být vyšší cena přípravků či předešlá zkušenost ošetřujícího lékaře
nebo dentální hygienistky s jiným výrobkem. Fotodokumentaci je výhodné
provádět především u ordinačního bělení zubů, a to z toho důvodu, že je pacient
povinen docházet na kontrolu ke svému ošetřujícímu lékaři. Tímto se snáze udrží
pravidelný záznam změny odstínu běleného chrupu. Předpokladem ovšem je
zvládnutí techniky fotografování, aby byl adekvátně zachycen barevný odstín. U
metody domácího bělení je zesvětlující efekt také značně viditelný, nevýhodou je
zde fakt, že pacient dostává instrukce a veškeré informace s sebou domů a bělí bez
přímého dohledu dentální hygienistky či zubního lékaře v pohodlí svého domova.
Tímto je provádění fotodokumentace v ordinaci přinejmenším ztíženo.
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Závěr
Dotazník vyplnilo celkem 119 zubních lékařů a dentálních hygienistek. Bělení
zubů doporučuje 94,1 % respondentů, 42 % respondentů používá kombinované
bělení. Kompletní kúru profesionální hygieny doporučuje 96,4 % dotázaných.
Celkem 42,9 % doporučuje lokální fluoridaci po bělení. Bílou dietu doporučuje
78, 4 % dotázaných. Zvýšenou citlivost zubů po bělícím procesu potvrdilo 62,8 %
odborníků.
Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že bělení zubů představuje
významnou složku hygienické péče o chrup. Bělení je třeba vnímat jako součást
komplexního terapeutického plánu. Náležité poučení pacienta je nezbytné.
Vzhledem k získaným teoretickým znalostem a na základě vyhodnocení
dotazníkového šetření bych doporučila v praxích zubních lékařů či dentálních
hygienistek přistupovat k tomuto estetickému výkonu komplexně, důkladně jej
zapracovat do léčebného plánu pacienta. Je nutné, aby pacient byl na bělení zubů
připraven z hlediska dokonale zvládnuté orální péče, v pravidelných recallech
navštěvoval dentální hygienistku. Je vhodné zjistit, jak pacient vnímá svůj problém,
jaká jsou jeho očekávání výsledného odstínu. Vše by poté mělo být individuálně
zaznamenáno do fotodokumentace. Pacient musí být důkladně informován o
zvolené metodě bělení zubů, indikacích, kontraindikacích, o možných dočasných
vedlejších účincích a jejich řešeních, o následcích způsobených nesprávným
používáním bělících přípravků. Dentální hygienistka může poskytnout informace
i o volně prodejných bělících přípravcích, jejich výhodách či nevýhodách a o
možném negativním vlivu vzniklým dlouhodobým neodborným užíváním. Správně
fungující dentální tým je zárukou spokojenosti pacienta i ošetřujících. Pro
jednodušší a snadnou informovanost pacienta je k bakalářské práci přiložena
edukační brožura.
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Příloha A – Dotazník pro zubní lékaře a dentální hygienistky
1. Pracuji jako:
a) dentální hygienista/hygienistka
b) zubní lékař/lékařka
2. Věk:
a) 20 – 30 let
b) 30 – 40 let
c) 40 – 50 let
d) 50 a více
3. Provádíte ve Vaší ordinaci bělení zubů?
a) Ano
b) Ne. Prosím, neodpovídejte na další otázky a odešlete dotazník.

Děkuji.
4. Pokud ano, jaký druh bělení používáte?
a) Ordinační
b) Domácí
c) Kombinované
d) Ultimátní
e) Jiné:
5. Probíhá před bělením zubů kompletní dentální hygiena?
a) Ano
b) Ne
6. Doporučujete pacientům po bělícím procesu tzv. bílou dietu?
a) Ano
b) Ne

I

7. Stěžují si pacienti po bělení zubů na zvýšenou citlivost zubů?
a) Ano
b) Ne
c) Nedotazoval/a jsem se
8. Pokud ano, co za přípravky doporučujete na zvýšenou citlivost? (i více
možností)
a) Zubní pasty určení na citlivé zuby
b) Fluoridové gely
c) Fluoridové laky
d) GC Tooth Mousse/MI Paste Plus
e) Jiné:
9. Provádíte fotodokumentaci před a po bělení zubů?
a) Ano
b) Ne

II
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