
The fastest home bleaching
Instrukcja stosowanIa dla dentystów
ena® wHIte 2.0 to system wybielania domowego do stosowania wyłącznie pod nadzorem i kontrolą stomatologa.
składa się ze specjalnej szczoteczki z pojemnikiem zawierającym błękitno-przezierny żel o dużej gęstości i miętowym
smaku o zawartości 6 % nadtlenku wodoru. system wybielający należy nanosić wyłącznie przy użyciu dedykowanej
szczoteczki, zawierającej żel z aktywatorem Xs151™,  którego działanie rozpoczyna się w trakcie szczotkowania
zębów. akcelerator umożliwia skrócenie czasu dziennej aplikacji żelu wybielającego  do zaledwie dwóch minut,
zamiast 6/8 godzin stosowanych w konwencjonalnych systemach wybielania nakładkowego. nie należy stosować
w przypadku wiadomej alergii, czy nietolerancji na którykolwiek składnik preparatu wymieniony na etykiecie produktu.
Miętowy smak również może stanowić potencjalne źródło podrażnień w przypadku niektórych pacjentów.

wyBIelanIe doMowe
Przed rozpoczęciem wybielania należy wykonać u pacjenta dokładny zabieg higienizacji oraz usunięcia osadów
poprzez piaskowanie zębów, oczyszczenie i wypolerowanie szkliwa zębów oraz usunięcie ewentualnych przebarwień.
szczoteczka posiada wbudowany dyspenser zawierający żel wybielający. Przekazując produkt pacjentowi, należy
zdjąć zatyczkę, odkręcić pojemnik z żelem i zerwać wewnętrzną folię zabezpieczającą szczoteczkę. kolejno należy
zamontować ponownie szczoteczkę, a następnie przekręcić pierścień w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek
zegara, w kierunku oznaczonym na szczoteczce napisem  "uP", aż do momentu pojawienia się na szczoteczce
niewielkiej ilości żelu (wielkości ziarna soczewicy). kluczową kwestią jest stosowanie niewielkiej ilości żelu, wielkości
wspomnianego ziarna soczewicy. konieczne jest udzielenie profesjonalnego instruktażu pacjentowi poprzez
pierwsze użycie szczoteczki pod nadzorem stomatologa. Główka szczoteczki GuM care ™ , o zmniejszonym
rozmiarze, została zaprojektowana by redukować ryzyko kontaktu żelu wybielającego  z tkanką dziąsła. dla
codziennej procedury wybielania pacjent powinien:
• wyjąć szczoteczkę z lodówki i zdjąć zatyczkę
• przekręcić pierścień w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek, kierunek oznaczony na słowem "uP", aż do
momentu pojawienia się na szczoteczce niewielkiej kropelki żelu (po pierwszym użyciu wystarczy przekręcenie
pierścienia o 2-3 zaznaczone podziałki) • szczotkować zębów żelem przez 30 sekund
• spłukać szczoteczkę wodą i szczotkować zęby przez kolejne 30 sekund, wypłukać dokładnie usta wodą
uwaga: podane wskazania, co do czasu aplikacji, się odnoszą do wybielania 6 górnych zębów centralnych. w
przypadku jednoczesnego wybielania zębów dolnych, należy wydłużyć czas szczotkowania o ok. 15 sekund. 
• zamknąć szczoteczkę przy użyciu zatyczki, aby zapobiec wydostawaniu się preparatu należy lekko przekręcić
pierścień w kierunku "down"• procedurę wybielania należy powtarzać 2-3 razy dziennie, po uprzednim umyciu
zębów (zalecane jest w trakcie wybielania stosowanie specjalistycznej pasty do zębów enamel Plus o niskiej
ścieralności, właściwościach znoszących nadwrażliwość i wybielających oraz opcjonalnie nici do czyszczenia
przestrzeni międzyzębowych IF Interdental Floss linii ena® oral care). nowatorskie rozwiązania umożliwiają
stosowanie szczoteczki wybielającej nawet poza domem, kiedy nie jest możliwe umycie zębów, uprzednio trzeba

oczyścić je przy użyciu digital Brush - to specjalna nawilżana chusteczka do higieny jamy ustnej. Po poinstruowaniu
pacjenta można przekazać mu enawhite 2.0 udzielając poniższych informacji : pacjent musi być poinformowany o
konieczności ograniczenia spożywania pokarmów i napojów silnie barwiących. ograniczenia palenia wyrobów
tytoniowych oraz innych nawyków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na efektywność zabiegu wybielania.
Ponadto pacjent powinien zostać poinformowany o możliwości pojawienia się przejściowych epizodów
nadwrażliwości, jeśli stałyby się one zbyt uciążliwe dla pacjenta, wybielanie należy czasowo zawiesić.  

rekoMendowany ŚrednI cykl ZaBIeGów
1 minuta, dwa-trzy razy dziennie, aż do wyczerpania zawartości dozownika, który wystarcza na 2-3 tygodnie stosowania.

waŻne 
Uwaga! Przed użyciem usuń zabezpieczenie
1. Produkt przeznaczony wyłącznie dla  osób, które ukończyły 18 rok życia.
2. Przeznaczony do dystrybucji jedynie przez lekarzy dentystów. Pierwsze użycie  musi być przeprowadzone pod
nadzorem lekarza dentysty lub autoryzowanego personelu nadzorowanego przez lekarza dentystę. kolejno produkt
ena® wHIte 2.0 należy przekazać pacjentowi celem samodzielnego kontynuowania procesu wybielania zębów. 
3. data przydatności do użytku wydrukowana jest zawsze na opakowaniu i oznaczona symbolem klepsydry (miesiąc / rok). 
4. unikać kontaktu preparatu z oczami. w przypadku kontaktu, należy natychmiast obficie płukać oczy wodą przez
kilka minut. jeżeli w oczach znajdują się szkła kontaktowe, należy je wyjąć i kontynuować płukanie wodą. Zasięgnij
porady medycznej jeśli podrażnienie utrzymuje się. stosowanie nadtlenku wodoru może powodować szereg
problemów, najczęstszy z nich to nadwrażliwość zębiny i podrażnienie dziąseł, jest zatem przeciwwskazaniem
w stosowaniu jeśli wystąpi, którykolwiek z poniżej wymienionych czynników: 
• obszary obnażonej zębiny 
• ciąża 
• stany zapalne dziąseł 
• rozległe zmiany próchnicowe  
• wypełnienia amalgamatowe w zębach przednich (możliwe jest wystąpienie szarych przebarwień na skutek reakcji
chemicznej pomiędzy związkami srebra, a nadtlenkiem wodoru) 
• nieszczelne wypełnienia 
•  nadwrażliwość zębów . 
Po zastosowaniu leczenia z użyciem nadtlenku wodoru, stwierdzona została swoista  redukcja  mikro-twardości
szkliwa. nie ma ona charakteru stałego i przemija na skutek procesu remineralizacji szkliwa, po zakończeniu
wybielania. Zalecana jest powierzchniowa aplikacja żelu zawierającego fluor (np. ena white desensitizing - żel
znoszący nadwrażliwość), który stopniowo wpływa na remineralizację szkliwa. Ponadto, leczenie z wykorzystaniem
nadtlenku wodoru warunkuje możliwość wykonania wypełnień adhezyjnych, wpływając na obecność pozostających



Skręć szczoteczkę i zdejmij z niej zatyczkę Usuń zabezpieczenieOdkręć główkę szczoteczki od pojemnika Ponownie skręć szczoteczkę z dozowni-
kiem

Przekręć pierścień w kierunku "UP", aż do mo-
mentu pojawienia się na szczoteczce niewiel-
kiej   kropelki żelu

Aby wybielić zęby, pacjent powinien
szczotkować zęby przez 30 sekund,
ruchami pionowymi i okrężnymi unikając
szczególnie kontaktu żelu z dziąsłami

Kolejno należy opłukać szczoteczkę pod
bieżącą wodą

Szczotkować zęby przez kolejne 30 sekund,
dokładnie wypłukać jamę ustną. 

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

Tel. (+39) 0185 7887 880
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wolnych rodników na powierzchni zęba, upośledza siłę połączenia pomiędzy systemem łączącym, a tkankami
zęba. Zalecane jest zatem odczekanie okresu 2 tygodni przed rozpoczęciem wymiany wypełnień adhezyjnych. w
przypadku tkanek miękkich, niezbędne jest unikanie przez pacjenta szczotkowania ich żelem wybielającym, aby
uniknąć wystąpienia mniej lub bardziej nasilonego podrażnienia, odczucia nieprzyjemnego smaku w ustach, czy
też pieczenia w obrębie podniebienia  specjalnie zaprojektowana główka szczoteczki GuM care ™, charakteryzuje
się mniejszym rozmiarem w stosunku do zwykłych szczoteczek, minimalizując w ten sposób ryzyko kontaktu z
tkankami miękkimi.  leczenie z zastosowaniem nadtlenku wodoru, nie jest zalecane w przypadku pacjentów,
którzy w ostatnim czasie przeszli zabieg chirurgii przyzębia, pacjentów o stwierdzonym upośledzeniu oraz nałogo-
wych palaczy. w przypadku pojawienia się dyskomfortu dotyczącego dziąseł, czy zębów (jak np. odczuwana pod-
wyższonej temperatury), należy poinformować pacjenta o konieczności przerwania wybielania i koniecznej wizycie
kontrolnej. kontroluj ilość stosowanego przez pacjenta żelu ena® wHIte 2.0 , wydając wyłącznie jedną szczoteczkę
na cykl wybielania, aż do wizyty sprawdzającej. Monitoruj również postęp procesu wybielania u pacjenta, aby za-
pobiec  wybieleniu zębów powyżej oczekiwanego stopnia, czy też transparencji zębów. Istotne jest zrozumiałe
określenie oczekiwań pacjenta przed rozpoczęciem procesu wybielania. należy poinformować pacjenta, że istniejące
u niego wypełnienia oraz korony protetyczne etc., w odróżnieniu od zębów naturalnych, nie podlegają zabiegowi

wybielania. system wybielający ena®white 2.0 dostarczany jest do pacjenta w postaci szczoteczki z dozownikiem
o pojemności 6 ml. szczoteczka jest produktem jednorazowym i po skończeniu się żelu wybielającego należy ją
wyrzucić o czym należy poinformować pacjenta zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji użycia dla pacjenta.
w przypadku przeterminowania się całego opakowania należy stosować się do wymogów eliminowania dla
produktów niebezpiecznych. szczoteczkę należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°c do 8°c (36°F-
46°F). należy poinformować pacjenta, aby chronił produkt przed bezpośrednią ekspozycją na ciepło i światło
słoneczne oraz przechowywał produkt w lodówce, nawet jeśli możliwe jest przechowywanie go w temperaturze
pokojowej (20°c - 68°F) przez maksymalnie 2-3 tygodnie. w przypadku przerwania leczenia ,szczoteczkę z żelem
należy przechowywać w lodówce. ena® wHIte 2.0 zawiera nadtlenek wodoru którego, połykanie dużych ilości,
może być szkodliwe.  Innowacyjny system aplikacji w postaci szczoteczki,  został zaprojektowany by zoptymalizować
i przyspieszyć zabieg wybielania, tym samym zapobiegając połykaniu przez pacjenta dużych ilości żelu
wybielającego. należy poinstruować pacjenta, aby nie połykał żelu wybielającego, nie połykał roztworu powstałego
w trakcie płukania ust oraz by dokładnie wypłukał po szczotkowaniu żelem nie tylko jamę ustną, ale również rejony
poniżej linii warg.


