
Keerake hambaharja kork
lahti ja eemaldage see.

Keerake korki vastupäeva tä-
hise UP suunas ...

Vaja läheb väikse herne suu-
rust geelikogust.

Patsient peab harjama val-
gendatavaid hambaid umbes
30 sekundit horisontaal- ja
roteeruvate liigutustega, väl-
tides nii palju kui vôimalik
geeli igemele sattumist

Loputage hambahari jooksva
vee all.

Harjake uuesti 30 sekundit
ja loputage hoolikalt.

Soovitame kasutada
ENA®ORAL CARE 'i suuhü-
gieenitooteid.
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PROFESSIONAALNE KODUS VALGENDAMINE
KOSMEETILISEKS HAMBARAVIKS
6% vesinikperoksiidi geel• 6 ml  
Hoiatus: patsient peab olema vähemalt 18-aastane.
Lugege ohutusjuhiseid: Ohutusjuhised: vältige geeli silma sattumist. Toote silma sattumisel loputage
viivitamatult mitu minutit veega.
Koostisained: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. Sisaldab: 0,05% naatriumfluoriidi.
Müüa ainult hambaravispetsialistidele. Iga kasutamistsükli puhul tuleb esimest korda protseduur teha
hambaarstil või hambaarsti otsese järelevalve all, kui nii on tagatud samaväärne turvalisus. Pärast
juhendamist tuleb toode anda kliendile valgendustsükli lõpetamiseks. Toodet ei tohi hoida kõrge tempe-
ratuuri ja/või otsese päikesevalguse käes. Säilitada külmikus.

Patenditaotlus on esitatud
MICERIUM S.p.A. 
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- Italy • Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.enacare.com
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... geeli väljumiseni harjasteva-
helisest avast.

Hoiatus
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The fastest home bleaching

Kasutusjuhised: PATSIENT
Hammaste valgendamise käigus eemaldatakse emaili ja dentiini värvimuudatused. Mõned hambad on
loomulikult tumedamat värvi ja teiste värvus muutub aja jooksul. Hambavärvuse muudatusi põhjustavad
kõige sagedamini vananemine, värvaineid sisaldav söök, jook jms (kohvi, tee, tubakas, vein), trauma,
tetratsükliini kasutamine (antibiootikumid), vanad restauratsioonid. Valgendussüsteem eemaldab ena-
miku värvimuudatustest, kuid ei riku hamba struktuuri. Protseduur kestab 2 kuni 3 nädalat, keerukate
või tumedate plekkide korral võib kuluda rohkem aega.

KASUTUSJUHISED
Järgige hoolikalt kõiki hambaarsti antud korraldusi ja juhiseid. Ärge kasutage ettenähtust rohkem toodet
ja ärge pikendage kasutusaega, see ei aita hambaid kiiremini või rohkem valgendada. Ainult teie ham-
baarst võib määrata kindlaks ravi kestuse. Enne valgendamist on soovitatav hambaid pesta (soovitame
kasutada madala abrasiivsusega, tundlikkust vähendava ja valgendava koostisega hambapastat Enamel
Plus ning hambaniiti IF Interdental Floss, mis kuulub Ena® Oral Care'i tootesarja. Uuenduslik pakend
võimaldab kasutada toodet ka väljaspool kodu, nt töö juures või spordisaalis, kasutades enne hammaste
puhastamiseks toodet Digital Brush Towel).
Seejärel toimige järgmiselt. • Võtke hambahari ENA® WHITE 2.0 ja eemaldage sellelt kork. 
•  Keerake harja allosas olevat rõngast vastupäeva tähise „UP” poole seni, kuni harjaavast väljub väikse
herne suurune kogus geeli (pärast esimest kasutust hambaarsti järelevalve all tuleb ringi keerata vaid
2 või 3 korda). Hambaid tuleb harjata umbes 30 sekundit, vältides geeli sattumist igemetele.
• Loputage hambaharja veega ja harjake hambaid uuesti umbes 30 sekundit, seejärel loputage suu
veega tavapärasel viisil.
MÄRKUS. Nimetatud kasutusajast piisab 6 ülemise esihamba valgendamiseks. Kui soovite valgendada
ka alahambaid, tuleb hambaid harjata umbes 15 sekundit kauem. •  Eemaldage kork harjalt. •  Korrake
protsessi 2 kuni 3 korda päevas, soovitatavalt pärast hambapesu. Valgendamisprotsessi ajal vältige suit-
setamist, kohvi, tee, coca-cola, punase veini joomist, soja, artišokki, tumedate keediste, greipide söömist,
joodi või kloorheksidiini sisaldava hambapasta ja suuvee kasutamist ning kõike muud, mis võib hambaid
tumedamaks muuta. Kui valgendamisprotsess on lõpetatud, leppige kokku hambaarsti aeg tulemuste
kontrollimiseks ja hindamiseks, kas tulevikus tuleb protsessi korrata.

ETTEVAATUSABINÕUD:
1. Patsient peab olema vähemalt 18-aastane.
2. Müüa ainult hambaravispetsialistidele. Iga kasutamistsükli puhul tuleb esimest korda protseduur

teha hambaarstil või hambaarsti otsese järelevalve all, kui nii on tagatud samaväärne turvalisus.
Pärast juhendamist tuleb toode anda kliendile valgendustsükli lõpule viimiseks.

3. Pange tähele pakendile trükitud aegumiskuupäeva, mida tähistab liivakellasümbol (kuu/aasta) J
4. Vältige geeli silma sattumist. Toote silma sattumisel loputage viivitamatult mitu minutit veega. Kui

kannate kontaktläätsi, eemaldage need võimaluse korral. Jätkake loputamist. Kui silmaärritus ei
möödu, võtke ühendust arstiga.

5. Rasedad naised ei tohiks valgendust kasutada.
6. Hambaplommid ja kroonid ei reageeri hammaste valgendamisele.
7. Kui teil on toote õige kasutamise kohta küsimusi, võtke niipea kui võimalik ühendust oma hamba-

arstiga.
8. Väikesel protsendil patsientidest esineb valgendamise ajal ülitundlikkust. Sellisel juhul katkestage

toote kasutamine ja võtke ühendust oma hambaarstiga.
9. Suure sidrunhappe sisaldusega toidud ja joogid võivad põhjustada hammaste ülitundlikkust.
10. Mõned patsiendid on täheldanud ajutist igeme, huule, kurgu või keele ebamugavustunnet. Kui mõni

nendest sümptomitest püsib üle kahe päeva või süveneb aja jooksul, helistage oma hambaarstile.
Need kõrvalmõjud kaovad tavaliselt 1 kuni 3 päeva jooksul pärast ravi peatamist.

11. Kohv, tubakas ja muud tooted võivad aja jooksul hambavärvi muuta. Sellisel juhul saab hambaid
mõne päevaga uuesti valgendada.

12. Terve naeratuse säilitamiseks on enne ja pärast valgendamist soovitatav käia regulaarselt hambaarsti
juures hambaid kontrollimas ning puhastamas.

13. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
14. Ärge neelake geeli ega loputusvett alla. Toode sisaldab vesinikperoksiidi, suurte koguste allaneela-

mine võib olla kahjulik.
15. Loputage pärast kasutamist suud hoolikalt, k.a huulte ümbrust.
16. Toodet ei tohi hoida kuuma temperatuuri ja/või otsese päikesevalguse käes. Hoidke toodet ENA®

WHITE 2.0 külmikus. Vajaduse korral võib toodet 2 kuni 3 nädalat hoida ka toatemperatuuril (20
°C (68 °F).

17. Ärge visake toodet loodusesse. Kõrvaldage see tahke jäätmena pärast seda, kui olete loputanud
dosaatorisse ja hambaharja jäänud geeli (vajaduse korral täitke dosaator veega ja valage see sealt
välja). F
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