
The fastest home bleaching

Lietošanas instrukcija ZOBĀRSTAM
ENA® WHITE 2.0 ir zobu balināšanas līdzeklis mājas apstākļos un zobārsta kontrolē un uzraudzībā.
Tā ir sistēma, kas sastāv no īpašas zobu sukas ar dozatoru, kas satur dzidru, ļoti viskozu 6% ūdeņraža persoksīda
gēlu zilā krāsā ar piparmētru garšu. Tas tiek uzklāts ar īpašu zobu suku, kas satur balināšanas gēlu, tīrīšanas
laikā ieslēdzas paātrinātājs XS151™, un tas saīsina ikdienas lietošanas laiku līdz divām minūtēm nepieciešamo
6/8 stundu vietā, lietojot parastos balināšanas līdzekļus. Līdzekli nedrīkst lietot, ja ir zināmas alerģiskas
izpausmes vai nepanesamība pret kādu no sastāvdaļām, kas minētas sastāva aprakstā. Piparmētru garša
dažiem pacientiem var būt kairinoša.

LIETOŠANA MĀJAS APSTĀKĻOS
Pirms balināšanas līdzekļa lietošanas ieteicams ieplānot pacienta profilaktiskās un mutes dobuma higiēnas
procedūras, ieskaitot zobakmens un zobu aplikuma noņemšanu un zobu emaljas tīrīšanu un pulēšanu.
Zobu suka sastāv no dozatora, kas satur balināšanas gēlu. Nododot produktu pacientam, zobārstam ir jānoņem
uzgalis, jāatskrūvē zobu sukas galviņa, jāatver dozators un vēlreiz jāpieskrūvē zobu sukas galviņa 
(īpašā, mazāka izmēra GUM CARE ™ galviņa samazina saskares risku ar smaganu audiem); tad ir pretēji
pulksteņrādītāja virzienam jāpagriež gredzens zobu sukas pamatnē virzienā „UP” („UZ AUGŠU”) līdz no atveres
starp zobu sukas sariem izdalās gēls. Vienas lietošanas reizes devai jābūt nelielas lēcas lielumā. Sniedziet
pacientam norādījumus par produkta lietošanu, izmēģinot pirmo lietošanas reizi jūsu uzraudzībā.
Lietojot līdzekli ikdienā pacientam ir 
- jāizņem zobu suka ENA® WHITE 2.0 no ledusskapja un jāatskrūvē vāciņš.
- pretēji pulksteņrādītāja virzienam jāpagriež gredzens zobu sukas pamatnē virzienā „UP” līdz izdalās neliels
gēla daudzums lēcas lielumā (pēc pirmās lietošanas reizes pietiks, ja gredzens tiks pagriezts par 2-3 atzīmēm),
tad jātīra zobus aptuveni 30 sekundes, mepieļaujot zobu sukas saskari ar smaganām.
- noskalojiet zobu suku ar ūdeni un vēlreiz tīriet zobus aptuveni 30 sekundes, tad rūpīgi izskalojiet muti ar
ūdeni kā parasti. PIEBILDE: Norādītās lietošanas reizes ir pietiekamas 6 augšējo centrālo zobu balināšanai. Ja
jābalina arī apakšējie zobi, tīrīšanas laiku ir jāpalielina par aptuveni 15 sekundēm.
- aizskrūvējiet zobu sukas vāciņu. Lai nepieļautu gēla izplūšanu, īpaši pārvadāšanas laikā, viegli pagrieziet
gredzenu virzienā „DOWN” „UZ LEJU”
- atkārtojiet procedūru 2-3 reizes dienā, vēlams pēc mutes dobuma higiēnas procedūras (ieteicamslietot zobu
pastu Enamel Plus, ar nelielu abrazīvo daļiņu saturu, jutīgumu mazinošu un zobu baltinošu iedarbību un Ena®

Oral Care līnijas IF zobu diegu. Mūsdienīgais iepakojums ļauj veikt zobu balināšanu, pat neatrodoties mājās,
piemēram, birojā, sporta zālē, pirms tam lietojot Digital Brush dvielīti zobu tīrīšanai). Pēc tam, kad procedūra
ir izskaidrota pacientam, produktu var nodot pacientam kopā ar lietošanas instrukciju.
Pacientu ir jāinformē par tādu pārtikas produktu un dzērienu lietošanas ierobežošanu, kas pastiprināti iekrāso
zobus, cigarešu skaita ierobežošanu, kā arī visu paradumu ierobežošanu , kas var negatīvi ietekmēt balināšanas
efektivitāti. Turklāt, pacientam ir jābūt informētam arī par iespējamām pārmērīga jutīguma izpausmēm; ja
jutīgums rada diskomfortu, balināšanu uz laiku ir jāpārtrauc.  

IETEICAMAIS VIDĒJAIS BALINĀŠANAS CIKLS IR:
1 minūte, divreiz vai trīsreiz dienā, līdz beidzas dozatora saturs, līdzekļa pietiek 2/3 nedēļām.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI 
Uzmanību ! Pirms lietošanas noņemt aizsargplēvi
1. Līdzekli nav atļauts lietot par 18 gadiem jaunākai personai.
2. Līdzeklis paredzēts pārdošanai tikai zobārstiem. Uzsākot katru lietošanas ciklu, pirmo reizi balināšanu ir
jāveic tikai zobārstam vai zobārsta tiešā uzraudzībā, ja tiek nodrošināts pietiekams drošības līmenis. Pēc tam
ENA® WHITE 2.0 balināšanas līdzekli var nodot pacientam turpmākā balināšanas cikla veikšanai.
3. Lūdzu ievērojiet derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma un apzīmēts ar smilšu pulksteņa simbolu
(mēnesis/gads).
4. Nepieļaujiet līdzekļa iekļūšanu acīs; nekavējoties skalojiet acis vairākas minūtes, ja produkts iekļūst acīs.
Izņemiet kontaktlēcas, ja tās tiek lietotas, un tās ir iespējams viegli izņemt. Turpiniet skalot acis. Ja acu
kairinājums nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību. Peroksīda lietošana var radīt vairākas problēmas, un
izplatītākās no tām ir zobu pārmērīgs jutīgums un mutes gļotādas kairinājums; tādēļ to nav ieteicams lietot
zemāk norādīto apstākļu gadījumā:
• Zobu bojājumi • Grūtniecība 
• Smaganu iekaisums 
• Kariesa radīti zobu bojājumi 
• Amalgama atjaunošana priekšējos zobos (iespējama pelēka nokrāsa, ko rada peroksīda-sudraba ķīmiska
reakcija)
• Bojātas plombas malas 
• Zobu pārmērīgs jutīgums 



Pēc ūdeņraža peroksīda lietošanas nesen ir ievērota noteikta emaljas mikrocietības samazināšanās, kas tomēr
atjaunojas sākotnējā stāvoklī, pareicoties remineralizācijas procesam, kas sākas uzreiz pēc līdzekļa lietošanas.
Vietēja fluoride gēla lietošana (piemēram, Ena White jutīgumu mazinošā gēla) lietošana, kas efektīvi
remineralizē emalju, ir ieteicama, lai samazinātu zoba jutīgumu.  
Visbeidzot, ir novērots, ka ūdeņraža peroksīda lietošana veicina līmvielas atjaunošanos, jo tas ietekmē un
likvidē brīvo radikāļu atlikumus uz zobu virsmas, savukārt tas var ietekmēt saistvielu izturību starp līmvielu
un zobu virsmu. Tādēļ ūdeņraža peroksīda lietošana ir ieteicama vismaz divas nedēļas pēc zobu balināšanas
beigām, pirms klīniski izturīgas saistvielas iegūšanas.

Kas attiecas uz mīkstajiem audiem, to sir jāizvairās aizskart ar zobu suku, uz kuras ir balināšanas gēls, jot as
var radīt lielāku vai mazāku smaganu iekaisumu, jutīgumu vai nepatīkamu garšu un dedzinošu sajūtu uz

aukslējām (īpašā GUM CARE ™ mazāka izmēra zobu sukas galviņa ierobežo saskares risku ar smaganu audiem).
Kopumā, peroksīda lietošana nav ieteicama pacientam, kuram nesen ir veikta periodontāla operācija,
pacientiem – invalīdiem vai kaislīgiem smēķētājiem. Ja smaganu vai zobu diskomforta sajūta nepāriet
(piemēram, pārmērīgs jutīgums uz augstāku vai zemāku temperatūru), lieciet pacientam pārtraukt balināšanu
un nosakiet apmeklējumu situācijas izvērtēšanai. Turpiniet kontrolēt ENA® WHITE 2.0 balināšanas līdzekļa
lietošanu, izsniedzot vienu balināšanas līdzekļa iepakojumu nākamajā apmeklējuma reizē.
Kontrolējiet pacienta zobu balināšanas rezultātus, lai nepieļautu pārmērīgu balināšanas līdzekļa lietošanu,
pārsniedzot nepieciešamo zobu baltuma vai caurspīdīguma līmeni. Pirms terapijas uzsākšanas ir jānoskaidro,
kāds ir.

Noskrūvējiet un noņemiet zobu sukas
vāciņu

Noņemt aizsargplēviAtskrūvējiet zobu suku un noņemiet to no
dozatora

Aizskrūvējiet zobu birsti

Pagrieziet gredzenu zobu sukas pamatnē
virzienā „UP” („UZ AUGŠU”) līdz   no atve-
res starp zobu sukas   sariem izdalās gēls.
Daudzumam jābūt nelielas lēcas lielumā.

Lai iegūtu vēlamo efektu, pacientam tīrot
jābalina aptuveni 30 sekundes, pēc iespējas
izvairoties no kontakta  ar smaganām

Noskalojiet zobu suku zem tekoša ūdens Tīriet zobus vēl 30 sekundes, tad rūpīgi iz-
skalojiet muti

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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