
The fastest home bleaching

Instruções de Utilização MÉDICO DENTISTA
ENA® WHITE 2.0 é um branqueamento take-home controlado e supervisionado pelo Médico Dentista.
É um sistema composto por uma escova de dentes com dispensador que contém gel de peróxido de hidrogénio a 6%,
azul claro, sabor a menta e de alta viscosidade. É aplicado com a escova de dentes especial que contém gel branqueador,
o acelerador XS151™ activa enquanto escova e permite reduzir o tempo de aplicação diária para apenas 2 minutos,
em vez de 6/8 horas necessárias com os sistemas convencionais de branqueamento. Não deve ser utilizado em caso
de alergias ou intolerâncias a qualquer um dos ingredientes mencionados no rótulo. Sabor a menta poderá ser irritante
para alguns pacientes.

TRATAMENTO EM CASA
Antes do tratamento é oportuno agendar uma consulta de Profilaxia e de Higiene Oral, incluindo remoção da placa bac-
teriana e de manchas e limpeza e polimento do esmalte. A escova de dentes é composta por um dispensador que
contém gel branqueador. Quando entregar o produto ao paciente, o Médico Dentista deverá remover a tampa, desenroscar
a cabeça da escova, remover o selo e enroscar novamente a escova de dentes (a cabeça especial GUM CARE™ de ta-
manho reduzido limita o risco de contacto com os tecidos gengivais); em seguida deverá rodar o anel na base da
escova de dentes no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio na direcção "UP" até que o gel saia no furo entre as
cerdas. É necessária uma dose como o volume de uma pequena lentilha. Instrua o paciente a utilizar o produto e a
realizar o primeiro tratamento com ele.
Para o tratamento diário o paciente terá de:
- Retirar a escova de dentes ENA® WHITE 2.0 do frigorifico e desenroscar a tampa.
- Rodar o anel na base da escova de dentes no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio na direcção "UP" até que
uma dose como o volume de uma pequena lentilha saia (após a primeira aplicação será suficiente rodar o anel 2 a 3
marcas), depois escove os dentes durante 30 segundos evitando esfregar as gengivas.
- Enxague a escova de dentes com água e escove novamente os dentes durante outros 30 segundos, depois enxague
cuidadosamente a boca com água, como habitualmente. NOTA: Os tempos de aplicação indicados são suficientes para
um tratamento limitado aos 6 dentes do bloco central superior (canino a canino). No caso dos dentes inferiores também
terem de ser branqueados é necessário aumentar o tempo de escovagem para cerca de 15 segundos.
- Enrosque a tampa da escova de dentes. A fim de evitar o derramamento do gel, especialmente durante o transporte,
rode ligeiramente o anel na direcção "DOWN".
- Repita durante 2 a 3 vezes por dia, preferencialmente após a higiene oral (é recomendada a utilização da pasta de

dentes Enamel Plus, com fórmula de baixa abrasão, com acção dessensibilizante e branqueador e o Fio dentário IF In-
terdental Floss da linha Ena® Oral Care. A embalagem inovadora permite realizar o tratamento mesmo quando não
está em casa, no escritório, no ginásio utilizando previamente a toalhita Digital Brush para limpar os dentes. Após
mostrar o tratamento ao paciente, o produto pode ser entregue com as instruções, em anexo. O paciente deve ser in-
formado sobre a necessidade de reduzir a ingestão de alimentos e bebidas, que têm uma maior capacidade para causar
descoloração, o número de cigarros e todos os hábitos que podem influenciar negativamente a eficácia do tratamento.
Além disso, o paciente deve estar ciente de possíveis episódios transitórios de hipersensibilidade; se estes se tornarem
particularmente incomodativos, o tratamento deve ser suspenso temporariamente.

O CICLO MÉDIO DE TRATAMENTO RECOMENDADO É:
1 minuto, duas a três vezes por dia, até finalizar o conteúdo do dispensador, que é suficiente para um tratamento de
2/3 semanas.

PRECAUÇÕES
Aviso! Remova o selo antes de utilizar
1. Não deve ser utilizado numa pessoa com menos de 18 anos de idade.
2. Para ser vendido apenas a Médicos Dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização deve ser feita apenas
pelo Médico Dentista ou sob a sua supervisão directa se for assegurado um nível de segurança equivalente. Depois
ENA® WHITE 2.0 pode ser entregue ao paciente para completar o ciclo de utilização.
3. Observe a data de validade impressa na embalagem indicada pelo símbolo da ampulheta (mês/ano).
4. Evitar o contato com os olhos; enxaguar imediatamente por vários minutos, se o produto entrar em contato com os
olhos. Retirar as lentes de contato, se presentes. Continue a enxaguar. Se a irritação dos olhos persistir, procure cuidados
Médicos. A utilização de peróxido pode dar origem a uma série de problemas, sendo o mais comum a hipersensibilidade
da dentina e irritação da mucosa; é, portanto, contra-indicado na presença de certas condições, conforme listado abaixo:
• Áreas expostas da dentina  • Gravidez • Presença de inflamação da gengiva • Presença de cáries extensas
• Presença de restaurações em amálgama em dentes anteriores (possível coloração cinza causada pela reacção química
de peróxido-prata) • Margens defeituosas de Obturações • Hipersensibilidade dentinária
Uma certa redução na microdureza do esmalte, após o tratamento com peróxido de hidrogénio, foi observado recen-
temente, o que , no entanto, retorna ao seu estado inicial, graças ao inicio do processo de remineralização imediatamente
após o tratamento. A aplicação tópica de um gel de fluoreto (por exemplo, gel dessensibilizante Ena White) que re-mi-
neraliza progressivamente o esmalte é indicado para reduzir o fenómeno da sensibilidade pulpar. Finalmente, obser-



vou-se que os tratamentos com peróxido de hidrogénio condicionam a possibilidade de se efectuar uma restauração
adesiva, uma vez que afectam a presença de radicais livres residuais na superfície do dente e isto poderia influenciar a
força de adesão entre o sistema adesivo e a superfície do dente. É portanto adequado aguardar pelo menos duas
semanas após o tratamento estar terminado, antes de obter uma adesão adesiva clinicamente viável. No que diz
respeito aos tecidos moles, é necessário evitar escová-los, com o gel de branqueamento com a consequência de irritações
gengivais mais ou menos agudas, sensações num sabor desagradável e sensção de ardor no palato (a cabeça especial
GUM CARE™ de tamanho reduzido limita o risco de contato com o tecido gengival). A utilização de peróxido em geral
não é recomendada para um paciente,que tenha passado recentemente por uma cirurgia periodontal, nem em pacientes
portadores de deficiência, ou em fumadores pesados. Se o desconforto do dente ou gengival persistir (como sensibilidade
excessiva às temperaturas), informar o paciente para interromper o tratamento e fazer uma consulta de avaliação.
Manter o controle do agente branqueador ENA® WHITE  2.0, dispensando um sistema de branqueamento de escova
de dentes até à próxima consulta. Monitorizar o progresso de branqueamento do paciente para prevenir branqueamento
além do nível desejado de branqueamento ou o grau de  translucidez. Compreender as expectativas de cada paciente

antes de iniciar o tratamento. Informar os pacientes que coroas, obturações, etc., não branqueiam, mesmo que os
dentes naturais potencialmente branqueiem. Ena White 2.0 é fornecido numa escova de dentes com dispensador con-
tendo uma carga de cerca de 6ml. A escova de dentes é descartável e quando o gel terminar, deve ser deitada fora e
os pacientes devem ser instruidos sobre como descartar a escova de dentes uma vez terminado o tratamento, como
indicado nas instruções para os pacientes. No caso da embalagem completa expirar antes da sua utilização, deve ser
eliminada como produto perigoso. Refrigere a escova de dentes no frigorífico a uma temperatura 2°- 8° C (36°-46°F).
Instrua o paciente a manter o produto longe do calor e/ou luz solar direta e armazenar o produto no frigorífico mesmo
se for possível armazená-lo à temperatura ambiente (20°C - 68°F) durante o máximo de 2 a 3 semanas. Se o trata-
mento for interrompido conserve o produto no frigorífico. ENA® WHITE 2.0 contém peróxido de hidrogénio; a ingestão
de grandes quantidades pode ser prejudicial. O sistema inovador de aplicação com uma escova de dentes concebido
para optimizar e acelerar o tratamento, previne o paciente de engolir grandes quantidades de gel. Instrua o paciente
para não engolir o gel branqueador ou resíduos de gel durante a lavagem e para enxaguar cuidadosamente após a uti-
lização também as áreas abaixo dos lábios. 

Enrosque e retire a tampa da
escova de dentes

Remova o seloDesenrosque a escova de dentes
e retire-a do dispensador

Enrosque a escova de den-
tes novamente

Rode o anel na direcção "UP" até
que o gel saia no furo entre as
cerdas. É necessário uma dose
como o volume de uma pequena
lentilha

O paciente deve escovar os den-
tes a serem branqueados du-
rante cerca de 30 segundos no
sentido horizontal e rotatório evi-
tando, tanto quanto possível, o
contato com as gengivas

Enxague a escova de dentes com
água corrente

Escove novamente durante ou-
tros 30 segundos e enxague
com precisão 
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