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Kosmetisk odontologi med bruk 
av blant annet tannbleking griper 
om seg. Markedsføringen både 

overfor pasienter og tannleger er omfat-
tende og mulighetene til å oppnå suksess 
gjennom hvitere tenner er innlysende. 
Det er viktig å påpeke behovet for kritisk 
vurdering av de kasus hvor bleking kan 
være en mulig behandling og utføre slik 
behandling bare der den er indisert 

En rekke produkter og metoder står i 
dag til rådighet for tannbleking. niom får 
stadig henvendelser om tannbleking og 
nedenfor har vi svart på noen ofte stilte 
spørsmål.

Er bleking med lys effektivt?
Svar:
Det er få og små studier som har sett på 
effekten av bleking med lys eller såkalt 
”power bleaching”. Resultatene er heller 
ikke entydige og de forskjellige studiene 
er vanskelige å sammenligne. I vurde-
ringen av et bleksystem kom gruppen 
som ble bleket med lys bedre ut enn 
gruppen uten lys både umiddelbart og 
etter 6 måneder [1]. Denne studien ble 
imidlertid fi nansiert av produsenten av 
blekesystemet. I en annen studie er det 
ikke funnet signifi kant forskjell i blekeef-
fekt ved bruk av lys [2].

I en evaluering av Clinical Research 
Associates (cra) inngikk syv ulike ble-
kesystemer, og det ble vist at bleking med 
lys ikke ga hvitere tenner enn bruken av 
de samme systemene uten lys [3, 4]. cra 
konkluderte også med at noen systemer 
bleket raskere og at noen oppnådde en 
god effektivitet med mindre hydrogen-
peroksid. Det var heller ikke noen for-
skjell i blekeresultatet etter et år om lys 
var benyttet eller ikke [5].

En laboratoriestudie av fi re bleke-
systemer [6] viste at blekeeffektiviteten 
(vurdert 3 minutter etter bleking) økte 
ved bruk av lys men det gjorde også tann-
temperaturen med fare for uttørring og 
således en falsk hvithet (se også neste 
spørsmål). Det ble også vist at andre lys-
kilder enn den produsenten anbefalte 
hadde bedre blekeeffekt og at et bleke-
system der lys ikke inngikk hadde bedre 
effekt med lys. Imidlertid ble det konklu-
dert med at fordelene ved bruk av lys er 
usikre [6]. Så langt synes det ikke å være 
dokumentert at bleking med lys gir noe 
stor gevinst i forhold til kontorblekesys-
temer uten lys.

Hvordan virker de lysbaserte
blekesystemene?
Svar:
Det fi nnes i dag et stort antall forskjellige 
blekesystemer der lys inngår. Felles for 
alle er at det ikke er noen vitenskapelig 
basert dokumentasjon på hvilken betyd-
ning bruken av lys har ved tannbleking.

Teoretisk sett er det tre ulike mekanis-
mer som kan forklare en mulig økt effekt 
av lyseksponering ved bleking:

•  En mulighet er at lysabsorpsjonen 
fører til en varmereaksjon hvor
varmen katalyserer nedbrytingen
av hydrogenperoksid til reaktive
oksygenforbindelser vann og
oksygen.

•  En annen mulighet er at blekegelen 
inneholder lysabsorberende kjemi-
kalier som kan øke dannelsen av
oksygenforbindelser.

•  Det er også teoretisk mulig at blått
lys kan absorberes direkte av gule 
misfarginger i tennene og endre
disse stoffenes kjemi.

Ingen produsenter oppgir hvilke kje-
mikalier som er tilsatt blekegelen eller 
nøyaktig hvordan lyset virker. Noe av 
den informasjon som fi nnes i markeds-
føringen av disse produktene fi nnes i 
Tabel 1.

En rekke forskjellige lyskilder med uli-
ke intensiteter og bølgelengder blir be-
nyttet til bleking; så som halogen-, led- 
(light emitting diodes), plasmabue- og 
infrarøde (ir) lamper samt ulike lasere. 
Bølgelengdene for disse lyskildene varier 
fra 350 nm (uv) til 10 600 nm (fjernt in-
frarødt). Noen lyskilder avgir lite varme 
(led) mens andre avgir svært mye (ir-
lamper og co2-lasere). Det er sannsyn-
lig at tannen tørker ved oppvarming og 
dehydrering er foreslått som årsak til at 
tennene blir hvitere ved bruk av lys. En 
slik fargeendring vil gå tilbake når tan-
nen igjen tar opp væske.

Som i tilfellet med fotoaktivatorer i et 
lysherdende materiale hvor absorpsjons-
spekteret til fotoaktivatoren er tilpasset 
lampens lysspekter må et eventuelt lys-
absorberende stoff i blekegelen være til-
passet lyskildens bølgelengder om man 
skal få noen effekt. Det er imidlertid ikke 
vist at frigivelse av blekende substanser 
øker ved belysning av blekegelen [7]. En 
mulig forklaring som så gjenstår er at 
belysning kan ha en liten og direkte effekt 
på de stoffene som har gitt misfarginge-
ne. Dette er imidlertid ikke vitenskapelig 
dokumentert.

Hvilket blekesystem bør jeg velge?
Svar:
Produsentene av blekesystemer med lys 
hevder at tennene blir hvitere og at ble-
kingsprosessen går raskere. På den annen 
side er det ikke vitenskapelig dokumen-

Tannbleking med lys
– hvor står vi i dag?
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tert i kliniske studier at dette er tilfelle. 
Bleking med lys er foreløpig en lite ut-
viklet metode men metoden kan ha et 
potensial om den utvikles videre.

Det er verd å merke seg at ved bruk 
av lys innføres ny risiko for bivirkninger: 
Foruten oppvarming av tennene og po-
tensiell uv-skade kan lys danne reaktive 
oksygenforbindelser i toksiske, allergiske 
og legemiddelinduserte fotoreaksjoner. 
Laser kan i tillegg eventuelt skade bløtvev 
og tannstrukturer. Bruk av lys, også blått 
lys, medfører ekstra behov for beskyttelse 
(beskyttelsesbriller) av pasient og utøver 
[8, 9]. I Norge er det særskilte krav for 
bruk av laser. Risikoen for slike bivirk-
ningene må vurderes opp mot mulig inn-
spart tidsbruk ved bruk av enkelte lysba-
serte blekesystemer.

Generelt bør man være tilbakeholden 
med nye metoder inntil det foreligger 
uavhengig klinisk dokumentasjon av ef-
fekt og risiko. Siden dette ennå ikke fi n-
nes for bleking med lys vil vi råde tannle-
gene til å benytte kontorbleking uten lys 
eller tannlegestyrt hjemmebleking i de 
tilfeller hvor bleking er faglig indisert.
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Tabel 1. Utsagn fra markedsføringen av lysbasert bleking i Norden.

•  ”Lyset aktiviserer blekegeleen”
(BriteSmile)

•  ”Ljuset från (lampen) hjälper till att aktivera väteperoxiden och bidrar
till att penetrera tandytan”
(Zoom)

•  ”... not for heating the bleaching paste, but rather for favouring a reaction with
a minimum heat contribution. This association is capable of breaking the long
molecules inside the mineral structures of the teeth which are responsible for
the colour”
(Smartlite laser)

•  ”Hydrogen peroxide is unstable, but will dissociate faster and more effi ciently
upon exposure to a specifi c wavelength of light energy. The LED technology in
the lamp generates a wavelength, without the heat, that facilitates the catalyst in 
the hydrogen peroxide gel to release the free O radicals faster and more effi ciently” 
(LumaCool)

•  ”... maximizes whitening effectiveness through advanced chemistry and
laser-activated chromophores”
(LaserSmile).

”... vill vi råde tannlegene
    till å benytte kontorbleking uten lys
    eller tannlegestyrt hjemmebleking
    i de tilfeller hvor bleking er
    faglig indisert.”

Fråga niom: Tandblekning

Det anbefales å 
benytte en tett-
sittende kofferdam 
ved klinikbleking. 
(Foto: Tannlege
Nina Rygh Thoresen)


