ฟอกสีฟนระบบซูม! ZooM!® Advance Power™

ฟอกสีฟนขาวเงางามไดดวย Light-Activated
Whitening! จาก Zoom! เทานั้น

ตารางการเปรียบเทียบ ZooM!® Advance Power™
ระยะเวลา

45 นาที

ทางเลือกใหมที่ไมเหมือนใครของระบบฟอกสีฟนที่คุณ
สัมผัสไดแลวในเมืองไทย เทรนดใหมที่ไดรบ
ั ความนิยมสูงใน
สหรัฐอเมริกา เปนระบบฟอกสีฟนทีถ
่ ูกเลือกใชในรายการ
"Extreme Makeover"
ระบบฟอกสีฟนที่ไดรับการพิสูจนทางวิทยาศาตรแลววามี
ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูง เห็นผลเร็วและขาวนาน
เมื่อเทียบกับวิธก
ี ารฟอกสีฟนแบบอื่น จึงเหมาะมากโดย
เฉพาะผูที่ไมคอ
 ยมีเวลา
ระบบฟอกฟนขาวแบบ Light-Activated ที่ทาํ ในคลินิก
ทันตกรรมกวา 60,000 แหงทัว่ โลก โดยพัฒนาใหแสงทํางาน
ดวยพลังสูง เพื่อใหไดผลลัพธที่นาพอใจ

เทคโนโลยีล้ําหนาของการฟอกสีฟนขาว
- มีขั้นตอนการเตรียมตัวกอนการฟอกสีฟนทีส
่ ะดวก ไม
ยุงยาก
- มีระบบการจัดวาง light guide นําแสงสูช
 องปากของผูรับ
การฟอกฟนไดอยางสะดวกสบายดวยโฟมออนนุม เพื่อเขากับ
สรีระในชองปาก
- ระบบฟอกฟนในคลินิกที่ใหฟน
 ขาวโดยใชเวลาในการฟอกสี
ฟนเพียง 45 นาที
- ปรับปรุงพลังงานแสงเพื่อประสิทธิภาพในการฟอกสีฟนขาว
ใหดย
ี ิ่งขึ้นอยางเห็นไดชัด

ชุดฟอกสีฟนเองที่บาน 7-14 วัน

ปากกาปายเจลหรือ
เทปฟอกสีฟน

การเตรียมตัวกอนการฟอกสีฟน
การฟอกสีฟน เพื่อทําใหฟนขาวขึ้น มีความปลอดภัย แต
ควรทําภายใตคาํ แนะนําของทันตแพทย ดังนัน
้ คนทีต
่ องการ
ฟอกสีฟนควรปฏิบัติดังนี้
1. ไปพบทันตแพทย เพื่อวินิจฉัยวาฟนสีคล้าํ มีสาเหตุจาก
อะไร เชน ฟนผุ เปนรู มีคราบสีหรือหินปูน หรือฟนตาย ซึ่ง
ทันตแพทยจะแกไขใหตามสาเหตุ เชน ฟนผุ แกไขปญหา
ดวยการอุดฟน หากมีคราบสีหรือหินปูน จะแกไขดวยการขัด
ฟนหรือขูดหินปูน หากเปนฟนตายก็ควรไดรบ
ั การรักษาคลอง
รากฟนกอนการฟอกสีฟนหรือบูรณะฟนดวยวิธท
ี ี่เหมาะสม
ตอไป
ตองไมมีพยาธิสภาพใดๆ ในชองปาก รวมกับหากไมไดมา
จากสาเหตุขางตน และทันตแพทยจะพิจารณาวาสามารถ
ฟอกสีฟนได
2. ในรายที่มีประวัตค
ิ วามไวตอรังสียูวี จะมีความเสี่ยงในการ
เกิดรอยแดงไหมที่ริมฝปากจากการกระตุนของแสงยูวีได จึง
ควรแจงทันตแพทยกอนการรักษา
3. ทันตแพทยจะไมฟอกสีฟนในเด็กอายุต่ํากวา 13 ป หญิงมี
ครรภ หรือใหนมบุตร คนที่ไวตอแสงยูวี ผูปวยมะเร็งชนิดเมลา
โนมา (melanoma) ผูปวยเบาหวาน หรือมีโรคเกี่ยวกับหัวใจ
ขอบงชี้
- เหมาะกับฟนที่มส
ี ีเหลืองคล้าํ หรือสีนา้ํ ตาลออนๆ ซึ่งอาจ
เปนมาตั้งแตกําเนิด หรือมีสาเหตุจากยาบางชนิดตั้งแตวย
ั เด็ก
(อาจตองใชรวมกับการฟอกสีฟนที่บา นเพื่อประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น) หรือจากสีของอาหารทีท
่ านเปนประจํา เชน ชา กาแฟ
หรือการสูบบุหรี่ก็มีสวนทําใหฟนมีสีคล้ําขึ้นเชนกัน
ุ ตางๆ
- ไมสามารถใชฟอกสีครอบฟน ฟนเทียม หรือวัสดุอด

ยาสีฟนฟอกสีฟน

7-30 วัน

ผลลัพธ

หมายเหตุ

โดยเฉลี่ย 4-8 เฉด -

เห็นผลทันที
ขาวนาน
สีเขมขึ้นชา
ปลอดภัยและสะดวกสบาย
ทุกขั้นตอนทําโดยทันต
แพทย

- ทําเองที่บาน
3-6 เฉด - ใสถาดฟอกสีฟน
- เห็นผลชา

3-4 เฉด

- ปฏิกิริยาการฟอกสีไม
ตอเนื่อง สีไมสม่ําเสมอ
- ไมเห็นผลทันที

- ไมเห็นผลเมื่อหยุดใช
มากกวา 1
1-2 เฉด - กําจัดไดแตคราบสีใน
เดือน
สวนผิว

ขั้นตอนการฟอกสีฟนดวยซูม!
1. ปองกันเหงือก ริมฝปากและแกมของทาน เปดไวเพียงแต
ผิวหนาของฟนที่ตองการฟอก
2.ทาเจลฟอกสีฟนซูมแลวกระตุนดวยแสงที่เปนลิขสิทธ
เฉพาะของซูม เจลและแสงนีจ
้ ะทํางานรวมกันในการแทรกซึม
เขาไปตัดพันธะการยึดเกาะของคราบสีกับเนื้อฟน ทําใหฟน
ขาวขึ้น
3.ระหวางนีท
้ านสามารถฟงเพลงเพื่อผอนคลายไดเต็มที่ ระยะ
เวลาทั้งหมดในการฟอกสีฟนคือ 45 นาที (15 นาที 3 รอบ)
4.สุดทายทานก็จะกลับบานดวยฟนที่ขาวกวาและสวางกวา
ภายหลังเสร็จสิ้นการฟอกสีฟน
- ใชยาสีฟนเฉพาะสําหรับลดการเสียวฟน และคงสภาพการ
ฟอกสีฟน
- อาจมีอาการเสียวฟน ใน 24 ชั่วโมง
- หากมีอาการเสียวฟน หรือปวดใหทานยาตามทีท
่ ันตแพทย
สั่งจายให หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มรอนหรือเย็นจัด
- ดื่มน้ําใหมาก เพื่อชวยใหฟนไดรับน้ําเพิ่มขึน
้
- หลีกเลี่ยงอาหารประเภท ชา กาแฟ ไวน อาหารที่มส
ี ีเขม
การสูบบุหรี่ อยางนอยเปนเวลา 1 สัปดาห เพราะอาจทําใหมี
คราบสีมาติดภายนอกฟนและทําใหฟนดูคล้าํ ลงได
- ควรกลับมาพบทันตแพทยตามนัดหมายในอีก 2 สัปดาห
เพื่อประเมินสีฟน


เคลือบฟนเทียม Veneer or Facing
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทีส
่ ามารถใชเพื่อแกไขความ
ผิดปกติของรูปรางฟน สีฟน รวมถึงการเรียงตัวของฟนที่
ผิดปกติ (เล็กนอย)
เปนการฉาบฟนดวยวัสดุสีเหมือนฟน สามารถทําไดดวย
วัสดุ 2 ประเภท ไดแก คอมโพสิตเรซิน (Composite Resin)
และ พอรซเลน/เซรามิก (Porcelain/Ceramic) โดยมีการกรอ
แตงผิวเคลือบฟนในปริมาณทีน
่ อยมากประมาณ 0.5-1
มิลลิเมตร เพื่อนําวัสดุสีเหมือนฟนมาติดกับผิวดานหนาฟน

วัตถุประสงคในการทําเคลือบฟนเทียม
1. เพื่อปดชองวางระหวางฟนหนาหลายๆซี่ ที่หางกันเพียง
เล็กนอย
2. เพื่อแกไขรูปรางฟนทีผ
่ ิดปกติ
3. เพื่อรักษาฟนซึ่งเกิดการหักของฟนโดยไมทะลุโพรง
ประสาทฟน
4. เพื่อแกไขฟนที่มีเคลือบฟนผิดปกติ
5. เพื่อแกไขฟนที่มส
ี ีเขมผิดปกติที่ไมสามารถแกไขไดดวย
การฟอกสีฟน
6. เพื่อแกไขฟนที่เรียงตัวผิดปกติไมมาก

ขอหามในการทําเคลือบฟนเทียม
ไมเหมาะกับคนที่นอนกัดฟน หรือชอบใชฟนหนากัด
อาหารแข็งๆ หรือไมก็ตองปรับเปลี่ยนวิธีการรับประทานใหม
ความคงทนของการเคลือบฟนอาจขึ้นอยูก
 ับการใชฟน
อยางระมัดระวัง
คุณสมบัตข
ิ องเคลือบฟนเทียมแบบคอมโพสิตเรซิน
ขอดี
1. เปนวัสดุที่มค
ี วามสวยงามเลียนแบบฟนธรรมชาติ
2. มีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน
3. เสียคาใชจายถูกกวาวัสดุพอรซเลนหรือเซรามิก
4. การซอมแซมหรือทําคอมโพสิตเรซินวีเนียรใหม สามารถ
ซอมแซมทดแทนเฉพาะสวนไดดวยวัสดุคอมโพสิตเรซินชนิด
ที่ทาํ ในคลินิกไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมตองทําวีเนียร
ใหมทั้งชิ้น
ขอดอย
1. มีคณ
ุ ภาพต่าํ กวาวัสดุพอรซเลนหรือเซรามิก
2. เมื่อเวลาผานไป วัสดุจะดูดซึมน้ําทําใหวัสดุดูดา น ไมมัน
วาว สีทึบ หรือเปลี่ยนสี
3. มีความสามารถในการปดบังสีฟนคล้ําไดต่ํากวา พอรซเลน/
เซรามิก
คุณสมบัตข
ิ องเคลือบฟนเทียมแบบพอรซเลนหรือ
เซรามิก
ขอดี
1. มีความสวยงามเปนธรรมชาติ เลียนแบบเคลือบฟนมนุษย
ไดดี
2. มีความแข็งแรงทนทานตอการแตกหักสูง
3. ไมดูดซึมน้ํา ทําใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงสี และมิติ
4. ไมติดคราบสีตางๆ เชน เครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ
น้ําอัดลม อาหาร บุหรี่ และแอลกอฮอล
5. ทนทานตอการสึกกรอนและการเกิดรอยขีดขวน
6. มีความเงางามตลอดอายุการใชงาน
7. พอรซเลน หรือเซรามิกวีเนียรสามารถเขากันไดกับเนื้อเยื่อ
ุ ภาพทีด
่ ี
รอบฟน เนื้อเยื่อที่สัมผัสกับขอบวีเนียรจะมีสข
เนื้อเยื่อเหงือกก็จะมีสุขภาพสมบูรณ และเซรามิกมีความเรียบ
เงาจึงไมเปนที่สะสมของคราบจุลินทรียไดงาย
ขอดอย
1. คาใชจา ยสูงกวาการใชวัสดุคอมโพสิตเรซินวีเนียร
2. เวลาในการทํา ใชเวลาอยางนอย 2-3 ครัง้ ในการรักษา
3. ทันตแพทยตองมีประสบการณและความชํานาญในการ
ทํางานสูง
4. การซอมแซมหรือทําเซรามิกวีเนียรใหมจะทําไดยากและ
ใชเวลามาก

ฟอกสีฟนระบบซูม!

เคลือบฟนเทียม
Veneer or Facing
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เกียรติบูรณกุล สหคลินิก
พุทธมณฑลสาย 4
โทร. 0-2441-5345-7

