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TANDBLEGNING 
	
Tandblegning 
Tandblegning er en kosmetisk behandling, hvor tænder bliver lysnet ved hjælp af en 
blegegel. Vi benytter en kvalitetstestet og certificeret blegegel, hvor de aktive stoffer er 
gennemtestet, pH neutrale og virker 100% sikkert og uden at skade tænderne. 
 
Hvorfor bliver tænder misfarvede? 
Alle tænder har mikroskopiske ujævnheder i emaljen. Det er i disse ujævnheder at 
misfarvninger fra bl.a.  kaffe, mørk te, rødvin og tobak kan ophobe sig over tid.  
 
Hvordan virker blegningen? 
Når blegegelen kommer i kontakt med dine tænder vil de aktive stoffer passere gennem 
emaljen og nedbryde de misfarvninger der sidder i emaljen gennem en oxidationsproces. Det 
er en proces der tager tid, hvilket er årsagen til at behandlingen foregår derhjemme, i flere 
dage og mens du sover. 
 
Isninger 
I forbindelse med blegningen er det normalt at opleve at tænderne er lettere sensitive og at 
man får isninger. Dette stopper dog et par dage efter at man stopper med at blege.  
For at reducere ubehaget anbefaler vi, at man børster tænderne i tandpastaen Tooth Serum, 
som man får med på klinikken.  
 
Holdbarhed af tandblegning 
Det er meget individuelt, hvor længe en blegning kan holde, men som oftest holder det i 
flere år. Vi anbefaler dog at man, for at opretholde sit flotte hvide smil, bruger sine 
blegeskinner med blegegel én eller to nætter hver 3. til 4. måned. Ekstra blegegel kan købes 
på klinikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LINDBERG	Tandlægeklinik	
Tlf.:	86217900	

TANDBLEGNING - BRUGSANVISNING 
 
Enlighten blegepakke indeholder: 
1 sprøjte med 10% Carbamidperoxid  
1 sprøjte med 16% Carbamidperoxid  
12 stk. Desensibiliseringswabs  
1 Etui med blegeskinne/blegeskinner 
 
Følg nedenstående brugsanvisning hver nat du bleger dine tænder: 
 

UGE 1 
 

1. Børst dine tænder med tandpastaen Tooth Serum og skyl efter tandbørstning munden 
med vand. 

2. Fjern hætten fra 10%-sprøjten i uge 1 og sprøjt en lille mængde gel ind i hvert enkelt 
tandrum. 

3. Placer skinnerne i overmund og undermund og tryk til så eventuel overskydende gel 
siver ud.  

4. Fjern eventuel overskydende gel med en vatpind og bær skinnerne hele natten i 7 
dage. 

5. Om morgenen fjerner du dine skinner og skyller dem i koldt vand. 
6. Tænderne børstes med Enlighten Evolution Tooth Serum og herefter skyller du IKKE 

munden med vand. Således får tandpastaen mulighed for at virke mod de isninger der 
kan opstå når man bleger tænderne. 

7. HUSK!  
a. Blegemidlet opbevares ALTID på køl – aldrig ved stuetemperatur eller frost. 
b. Under hele blegebehandlingen og 72 timer efter bør du undgå (eller begræns 

mest muligt) de ting der kan misfarve tænderne. F.eks. kaffe, mørk te, rødvin og 
tobak. Dette skyldes at tænderne under blegebehandlingen er mere 
modtagelige for misfarvninger. 

c. Hvis du oplever kraftige isninger fra en eller flere tænder, kan dette lindres ved 
at bruge desensibiliseringswabs. 

d. Undervejs i blegebehandlingen kan du opleve at din emalje bliver lidt 
”spættet” i sit udseende. Dette vil gå over når du fortsætter blegningen og 
derfor IKKE noget du skal være bekymret for. Efter endt blegning vil emaljen 
have et flot ensartet udseende. 

 
UGE 2 

 
1. Brug i de næste 7 nætter – uge 2 - 16%-sprøjten efter samme fremgangsmåde. 
2. Samme bemærkninger under pkt. 7 gør sig gældende. 

 
 
Tilbage er der blot at ønske dig god fornøjelse med behandlingen. Såfremt du har spørgsmål 
er vi ikke længere væk end et telefonopkald. 


