
Odšroubujte a sejměte uzávěr zubního kar-
táčku

Optimální dávka je velikosti zrnkaPacient musí masírovat zuby kartáčkem po
dobu 30 sekund ve vodorovném směru mírně
krouživými pohyby a zamezit co možná nejvíce
doteků dásní

Opláchněte kartáček pod tekoucí vodouČistěte namočeným kartáčkem po dobu
dalších 30 sekund a pak dobře vypláchněte
ústa

Doporučejeme použít také ostatní výrobky
hygienické řady Ena ORAL CARE

®
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ENACARE
®

White

PROFESIONÁLNÍ DOMÁCÍ BĚLENÍ
PRO KOSMETICKÉ ÚČELY
6% peroxid vodíku v gelu • 6 ml 

Upozornění: výrobek nesmí používat osoby mladší 18 let. Čtěte pozorně bezpečnostní pokyny.
Bezpečnostní pokyny: zamezte kontaktu s očima; v případě zásahu oči okamžitě vyplachujte po dobu několika minut
Složení: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. Výrobek obsahuje: 0,05% fluoridu sodného.
Prodej pouze zubním lékařům a dentálním hygienistkám. Pro zajištění bezpečnosti uživatele a při prvním použití
každého výrobku je nutná asistence a instruktáž profesionálem (zubním lékařem, dentální hygienistkou apod.).
Po instruktáží může být bělicí gel předán uživateli pro domácí použití. Léčbu je nutno dokončit dle pokynů zubního
lékaře nebo dentální hygienistky. Uchovat mimo dosah tepelných zdrojů a/nebo mimo dosah slunečního záření.
Skladovat v chladničce.                                 
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…dokud se neobjeví gel v otvoru uprostřed
zubního kartáčku

Attention

Otáčejte kroužkem proti směru hodinových
ručiček směrem k indikaci UP…

Distributor:
ItalDent s.r.o.
Rousovická 623/2,
181 00  Praha 8 
Tel. 233552022 
info@italdent.cz 
www.italdent.cz
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The fastest home bleaching

Informace pro PACIENTA:
Bělením nazýváme proces čištění povrchu zubu a zbavení jeho pigmentace usazené na sklovině
a dentinu. Některé zuby jsou přirozeně hodně zabarvené, jiné zuby tmavnou samy o sobě
během svého vývoje. Nejčastějšími příčinami jsou: stárnutí, požívání barvicích substancí (např.
káva, čaj, tabák, víno), trauma, užívání tetracyklinů (antibiotik), zestárlé rekonstrukce zubů.
Bělicí systém odstraní většinu usazenin a zanechává neměnný povrch zubů. Léčba trvá 2-3
týdny. Některé obtížnější případy vyžadují prodloužení léčby.

NÁVOD K POUŽITÍ
Postupujte pečlivě dle pokynů zubního specialisty. Nepoužívejte nadměrné množství výrobku
a neprodlužujte doporučenou dobu aplikace, neboť to nemá vliv na urychlení doby bělení.
Pouze zubař či dentální hygienistka může určit celkovou dobu léčby. Před zahájením bělení
je nutné absolvovat dentální hygienu u zubního lékaře či dentální hygienistky. Doporučujeme
používat zubní pastu Enamel Plus s nízkou abrazivní formulí, která má znecitlivující schop-
nosti a mírně bělicí vlastnosti. Dále doporučujeme používat pomůcky dentální hygieny (flos,
mezizubní kartáčky – např. řadu Ena Oral Care). Inovativní balení výrobku umožňuje jeho
snadné použití na cestách, v kanceláři, při sportu apod. Pokud situace neumožňuje vyčistit
si zuby před bělením, doporučujeme nosit s sebou čisticí ubrousek Digital Brush a jeho pomocí
vyčistit zuby. Pak postupujte následovně:
- Odšroubujte uzávěr kartáčku ENA®WHITE 2.0
- Otočným kroužkem točte proti směru hodinových ručiček směrem k indikaci „UP“ dokud se
neobjeví malé množství gelu (o velikosti zrnka) v otvoru uprostřed štětin kartáčku. Jakmile
vyteče první množství gelu pod dozorem zubního profesionála, bude postačovat otočit kroužkem
o 2-3 pozice. Vytékání nadbytečného množství gelu zamezíte zpětným posunem kroužku např.
o jednu pozici. Poté čistěte kartáčkem plochu bělených zubů po dobu cca 30 sekund.
- Opláchněte kartáček pod tekoucí vodou, ale ústa ještě nevyplachujte! Namočeným
kartáčkem pokračujte v čištění po dobu dalších 30 sekund. Poté pečlivě vypláchněte ústa
dostatečným množstvím vody. PAMATUJTE: uvedená doba aplikace postačí na  čištění 6 hor-
ních středních zubů, tedy od špičák po špičák.  Pokud je nutné bělit také spodní zuby, je nutné
prodloužit dobu aplikace o 15 sekund. 
- Zašroubujte víčko zubního kartáčku. Pro zamezení vytékání gelu, zvláště při transportu,
otočte lehce kroužkem ve směru „DOWN“.
- Opakujte 2-3 krát denně, ideálně po vyčištění zubů
Během období bělení zubů se nedoporučuje kouřit, pít kávu, čaj, coca-colu, červené víno, jíst
soju, artyčoky, tmavé marmelády, grapefruity, používat zubní pasty a ústní vody s obsahem
jódu a chlorhexidinu a dalších věcí, které mohou tmavě zbarvit zuby. Po ukončení doby bělení
se objednejte na návštěvu u svého zubního lékaře/dentální hygienistky. Ti zhodnotí léčbu
eventuálně rozhodnou o jejím dalším prodloužení.

UPOZORNĚNÍ:
1. Přípravek nesmí používat osoby mladší 18 let
2. Prodej pouze zubním lékařům a dentálním hygienistkám. Každé první použití výrobku

je nutné nejdříve uskutečnit za dozoru zubního specialisty (zubaře či dentální hygie-
nistky). Poté je možné výrobek použít v domácím prostředí a dokončit celý cyklus bělení.

3. Ověřte dobu použitelnosti přípravku vytištěné na obalu, indikovanou symbolem
přesýpacích hodin (měsíc/rok).

4. Zabraňte kontaktu s očima. Po případném zásahu oči ihned vyplachujte několik minut
proudem vody. Vyjměte přitom z očí kontaktní čočky, pokud je nosíte. Pokračujte ve
výplachu. Pokud přetrvávají potíže po zasažení očí, konzultujte to s očním lékařem.

5. Bělení není vhodné pro těhotné.
6. Zubní výplně a jiné rekonstrukce zubů nereagují na bělicí prostředek.
7. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně bělení se ihned obraťte na svého zubního

lékaře/dentální hygienistku.
8. Malé množství pacientů zaznamenalo citlivost na bělicí gel. Pokud se tak stane,

nepokračujte v bělení do doby, než skutečnost zkonzultujete se svým zubním
lékařem/dentální hygienistkou.

9. Potraviny a džusy s vysokým obsahem kyseliny citronové mohou zapříčinit citlivost
zubů.

10.   Někteří pacienti mohou dočasně pozorovat diskomfort dásní, rtů, krku a jazyka. Pokud
některá z těchto potíží přetrvává déle než 2 dny, kontaktujte svého zubaře. Tyto
vedlejší účinky obvykle po 2-3 dnech po ukončení bělení vymizí.

11.  Skvrny po kávě, tabáku a jiných produktech mohou postupem času opět na zubech
ulpívat. Stane-li se tak, mohou být zuby opět přeběleny po dobu několika dnů.

12. Pro zachování zdravě krásného úsměvu jsou důležité pravidelné kontroly před a po
bělení u zubaře či dentální hygienistky.

13. Uchovejte mimo dosah dětí.
14. Nepolykejte gel či vodu s obsahem gelu.
15. Pečlivě vypláchněte ústa i v místech pod rty.
16. Uchovejte přípravek mimo dosah tepelných zdrojů a/nebo přímého slunečního záření.

Skladujte ENA®WHITE 2.0 v chladničce. Přípravek je možné také uchovávat při pokojové
teplotě 20°C po dobu max. 2-3 týdnů. V případě přerušení bělení uchovávejte přípravek
opět v chladničce.

17. Nezahazujte v okolním prostředí. Po opláchnutí přebytků vyhoďte do směsného
komunálního odpadu. Je-li to nutné, vypláchněte také vnitřní část kartáčku vodou
před jeho vyhozením do odpadu. F
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