
The fastest home bleaching

Brugsanvisning TANDLÆGE
ENA® WHITE 2.0 er et tandlægestyret, tandlægeovervåget blegesystem til hjemmebrug. 
Systemet består af en specialtandbørste med dispenser, som indeholder en klar blå 6 % hydrogenperoxidgel
med mintsmag og høj viskositet.
Den påføres med specialtandbørsten, som indeholder blegegelen. Acceleratoren XS151™, som aktiveres
under børstningen, gør det muligt at nedsætte den daglige påføringstid til to minutter i stedet for de 6-8
timer, som er nødvendige med konventionelle blegesystemer. Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt allergi
eller intolerance over for et eller flere af de indholdsstoffer, der er nævnt i mærkningen. Mintsmagen kan
give irritation hos nogle patienter.

HJEMMEBEHANDLING 
Før behandling indkaldes patienten til undersøgelse for caries og fyldninger, profylakse og mundhygiejne,
herunder fjernelse af plak og misfarvninger samt rensning og afpudsning af emaljen. 
Tandbørsten består af en dispenser, som indeholder blegegelen. Når produktet udleveres til patienten, skal
tandlægen fjerne hætten, skrue børstehovedet af, fjerne forseglingen og skrue tandbørsten sammen igen
(det særlige GUM CARE ™- hoved i reduceret størrelse begrænser risikoen for kontakt med gingivalt væv).
Derefter skal tandlægen dreje ringen nederst på tandbørsten mod uret til positionen “UP”, indtil der
kommer gel ud af hullet mellem børsterne. Der skal anvendes en dosis på størrelse med en lille ært. Vis
patienten, hvordan produktet skal bruges, og foretag den første behandling med patienten.
Ved den daglige behandling skal patienten 
• tage tandbørsten ENA® WHITE 2.0 ud af køleskabet og skrue hætten af. 
• dreje ringen nederst på tandbørsten mod uret i retningen “UP”, indtil der kommer en mængde gel ud
på størrelse med en lille ært (efter den første påføring vil det være tilstrækkeligt at dreje ringen 2-3
mærker) og derefter børste tænderne i ca. 30 sekunder uden at børste på tandkødet.
• skylle tandbørsten med vand og børste tænderne i endnu 30 sekunder og derefter skylle munden
omhyggeligt med vand som sædvanligt. BEMÆRK: De angivne påføringstider er tilstrækkelige til en
behandling, der er begrænset til de 6 midterste tænder i overmunden.  Hvis tænderne i undermunden
også skal bleges, er det nødvendigt at øge børstetiden med ca. 15 sekunder.
• skrue hætten på tandbørsten. For at undgå at spilde gelen, særlig under transport, kan ringen drejes en
smule i retningen “DOWN” 
• gentage 2-3 gange om dagen, helst efter rensning af tænderne (det anbefales at anvende tandpastaen
Enamel Plus, som er lavt slibende og har en desensibiliserende og tandblegende virkning, og tandtråden

IF Interdental Floss fra Ena® Oral Care-sortimentet. Den innovative Ena® White 2.0 emballage gør det
muligt at udføre behandlingen uden for hjemmet, på arbejdspladsen, i fitnesscentret ved først at anvende
Digital Brush-servietten til at rense tænderne). Når produktet er blevet demonstreret for og afprøvet af
patienten, kan det udleveres sammen med de vedlagte anvisninger. Patienten skal informeres om, at det
er nødvendigt at nedsætte indtagelsen af mad- og drikkevarer, som er tilbøjelige til at give misfarvninger,
antallet af cigaretter og alle de vaner, der kan have en negativ indvirkning på behandlingens effektivitet.
Desuden skal patienten gøres opmærksom på muligheden for forbigående overfølsomhed. Hvis dette
bliver særlig generende, skal behandlingen afbrydes midlertidigt.

DEN ANBEFALEDE GENNEMSNITLIGE BEHANDLINGSCYKLUS ER:
1 minut to eller tre gange om dagen, indtil dispenserens indhold er opbrugt. Der er nok til 2-3 ugers
behandling.

FORSIGTIGHEDSREGLER
Advarsel: Fjern omhyggeligt forseglingen mellem børste og dispenser før brug
1. Må ikke anvendes til børn og unge under 18 år.
2. Må kun sælges til praktiserende tandlæger. For hver anvendelsescyklus skal den første anvendelse
altid udføres af en praktiserende tandlæge eller under dennes direkte overvågning, hvis et tilsvarende
sikkerhedsniveau er sikret. Derefter kan ENA® WHITE 2.0 udleveres til patienten, så denne kan færdiggøre
anvendelsescyklussen.
3. Bemærk udløbsdatoen, som er trykt på emballagen og angivet med et timeglassymbol (måned/år) . 
4. Undgå kontakt med øjnene; skyl omgående i flere minutter, hvis produktet kommer i kontakt med
øjnene. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg lægehjælp ved
vedvarende øjenirritation. Brug af peroxid kan medføre en række problemer, hvoraf de almindeligste er
dentinoverfølsomhed og irritation af slimhinden. Det er derfor kontraindiceret, hvis nedenstående tilstande
foreligger: 
• Blottede dentinområder • Graviditet • Tilstedeværelse af gingival inflammation
• Tilstedeværelse af udbredt karies • Tilstedeværelse af amalgamrestaureringer i de anteriore tænder
(mulig gråfarvning som følge af kemisk reaktion mellem peroxid og sølv)
• Defekte fyldningskanter • Dentinoverfølsomhed. Der er for nylig blevet observeret en vis reduktion i
emaljens mikrohårdhed efter behandling med hydrogenperoxid. Emaljen vender dog tilbage til sin
oprindelige tilstand takket være den mineraliseringsproces, der går i gang umiddelbart efter behandlingen.



Topisk applicering af en fluorgel (f.eks. Ena White desensibiliserende gel), som progressivt remineraliserer
emaljen er indiceret til reduktion af pulpafølsomhed.
Endelig blev det bemærket, at behandlinger med hydrogenperoxid griber ind i muligheden for at foretage
en adhæsiv restaurering, da hydrogenperioxid påvirker tilstedeværelsen af residuale frie radikaler på
tandoverfladen, hvilket kan have indflydelse på bindingsstyrken mellem adhæsivet og tandoverfladen.
Det er derfor hensigtsmæssigt at vente mindst to uger, efter at behandlingen er afsluttet, før fyldningsterapi.
Med hensyn til gingiva er det nødvendigt at undgå at børste på gingiva, idet blegemidlet forårsager mere
eller mindre akut gingival irritation, en ubehagelig smagsfornemmelse og svie i ganen (det særlige GUM
CARE™-hoved i reduceret størrelse begrænser risikoen for kontakt med gingivalt væv). Anvendelse af
peroxid frarådes generelt hos patienter, der for nylig har fået foretaget parodontal kirurgi samt hos
handicappede patienter og storrygere. Ved vedvarende ubehag i gingiva eller tænder (såsom øget
temperaturfølsomhed) skal patienten afbryde behandlingen og aftale en tid til kontrol. Bevar styringen
med ENA®WHITE 2.0 blegemidlet ved at udlevere ét tandbørste-blegesystem indtil næste konsultation.
Overvåg patientens blegefremskridt for at undgå blegning ud over den ønskede hvidhedsgrad eller

gennemsigtighedsgrad. Afdæk den enkelte patients forventninger, før behandlingen påbegyndes. Informer
patienten om, at eksisterende kroner, tandfarvede fyldninger osv. ikke bleges, selvom den naturlige tand
eventuelt gør det. ENA® WHITE 2.0 fås i en tandbørste med dispenser, som indeholder ca. 6 ml. Tandbørsten
er til engangsbrug og skal kasseres, når gelen er brugt op, og patienten skal have besked om bortskaffelse
af tandbørsten, når behandlingen er afsluttet, som angivet i brugsanvisningen til patienter.  Hvis hele
pakningen udløber, før den anvendes, skal den bortskaffes som farligt affald. Opbevar tandbørsten i
køleskab ved en temperatur på 2°- 8° C (36 °- 46°F). Fortæl patienten, at produktet skal holdes væk
fra varme og/eller direkte sollys, og at produktet skal opbevares i køleskab, selvom det er muligt at
opbevare det ved rumtemperatur (20° C – 68° F) i højst 2-3 uger. Hvis behandlingen afbrydes, skal
produktet opbevares i køleskab. ENA® WHITE 2.0 indeholder hydrogenperoxid; indtagelse af store mængder
kan være skadeligt. Det innovative appliceringssystem med en tandbørste, der er designet til at optimere
og accelerere behandlingen, forebygger, at patienten indtager store mængder gel. Giv patienten besked
om ikke at sluge blegegelen og om også at skylle området under læberne omhyggeligt efter børstning. 

Skru hætten af tandbørsten Fjern forseglingenSkru tandbørsten af dispense-
ren

Skru tandbørsten på igen 

Drej ringen i retningen UP, indtil
gelen kommer ud af hullet mel-
lem børsterne. Der skal anven-
des en dosis på størrelse med
en lille ært 

Patienten skal børste de tæn-
der, der skal bleges, i ca. 30 se-
kunder, idet kontakt med gingiva
så vidt muligt undgås 

Skyl tandbørsten under rindende
vand 

Børst igen i 30 sekunder, og
skyl munden grundigt 

MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

Tel. (+39) 0185 7887 880
hfo@micerium.it

www.micerium.com
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