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ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΝΑΡΘΗΚΑ ΛΕΤΚΑΝΗ
Γηα λα έρεηε ηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα από ηε δηαδηθαζία ηεο ιεύθαλζεο, αθνινπζήζηε
ηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Βνπξηζίδεηε ηα δόληηα ζαο θαη μεπιέλεηε θαιά.
2. Τνπνζεηείζηε ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ λάξζεθα, κηα κηθξή πνζόηεηα πιηθνύ ιεύθαλζεο,
ζε θάζε δόληη πνπ ζα γίλεη ιεύθαλζε. Ο λάξζεθαο πξέπεη λα είλαη πνιύ ζηεγλόο.
3. Αθήλεηε ζην ζηόκα ζαο ηνπο λάξζεθεο γηα κία (1) ώξα, καδεύνληαο κε έλα ραξηνκάληηιν
ηελ πνζόηεηα πνπ ηπρόλ πεξηζζεύεη θαζώο θαη ην ζάιην πνπ καδεύεηαη ζην ζηόκα ζαο.
4. Μεηά από κία (1) ώξα, βγάδεηε ηνπο λάξζεθεο, ηνπο μεπιέλεηε θαη ηνπο ζηεγλώλεηε, ώζηε
λα είλαη έηνηκνη γηα ηελ επόκελε ρξήζε.
5. Εάλ ρξεηάδεηαη λα θνξάηε ηνπο λάξζεθεο γηα δύν (2) ώξεο, ζην ηέινο ηεο κίαο ώξαο,
αλαλεώλεηε κε θαηλνύξην πιηθό γηα ηνπο λάξζεθεο, αθνύ πξνεγνπκέλσο ηνπο έρεηε πιύλεη
θαη ζηεγλώζεη από ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
6. Εάλ ηπρόλ εκθαληζηεί επαηζζεζία ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο ιεύθαλζεο, κελ αλεζπρείηε, είλαη
θπζηνινγηθή γηα θάπνηα δόληηα. Η επαηζζεζία αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή πνζόηεηαο
θζνξίνπ, ζηνλ ζηεγλό λάξζεθα ιεύθαλζεο γηα 4 ιεπηά. Βγάδεηε ηνπο λάξζεθεο κε ην θζόξην
θαη δελ μεπιέλεηε, νύηε ηξώηε θάηη γηα κηζή ώξα. Η θζνξίσζε απηή κπνξεί λα γίλεη ιίγν πξηλ
ηελ ιεύθαλζε. Εάλ ε επαηζζεζία είλαη έληνλε ζηακαηήζηε ηε ιεύθαλζε γηα κηα εκέξα θαη
ζπλερίδεηε ηελ επόκελε εκέξα. Σε πεξίπησζε πνιύ έληνλεο επαηζζεζίαο θαζώο θαη γηα
νπνηνδήπνηε απνξία επηθνηλσλήζηε καδί καο.
7. Γηα δηαηήξεζε ηνπ όκνξθνπ απνηειέζκαηνο, ρξεηάδεηαη επαλάιεςε ηεο ιεύθαλζεο γηα κηα
εβδνκάδα πεξίπνπ, ζε ηέζζεξηο (4) ή έμη (6) κήλεο, αλάινγα κε ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαζελόο
από εκάο.
8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεύθαλζεο ζα πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ην θάπληζκα θαζώο θαη ηξνθέο
κε έληνλεο ρξσζηηθέο (ηζάη, θαθέο, θόθθηλν θξαζί θ.α.)
Είκαζηε βέβαηνη όηη ε δηαδηθαζία ηεο ιεύθαλζεο, ζα είλαη γηα εζάο κηα επράξηζηε θαη
απνηειεζκαηηθή νδνληηαηξηθή εκπεηξία, ραξίδνληάο ζαο έλα πνιύ όκνξθν ρακόγειν.
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