
Enrosque e retire a tampa da
escova de dentes

Rode o anel no sentido contrá-
rio 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 pe-
quena lentilha

Escove os dentes a serem
branqueados durante cerca de
30 seg.no sentido horizontal
e rotatório evitando, 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
cuidadosamente 

É recomendada a utilização
dos produtos para higiene oral
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BRANQUEAMENTO TAKE HOME PROFISSIONAL
PARA UTILIZAÇÃO DENTÁRIA COSMÉTICA 
Gel 6% Peróxido de Hydrogénio • 6ml 
Advertências: não deve ser utilizado numa pessoa com menos de 18 anos de idade. Leia as instruções
de segurança. 
Instruções de segurança: evitar o contacto com os olhos; no caso de contacto enxaguar imediatamente
por vários minutos.
Ingredientes: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. Contém: 0,05% de Fluoreto de Sódio.
Para ser vendido apenas a Médicos Dentistas: Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização deve
ser feita apenas pelos Médicos Dentistas ou sob a sua supervisão directa se for assegurado um nível
de segurança equivalente. Posteriormente pode ser entregue ao consumidor para completar o ciclo de
tratamento. Manter o produto longe do calor e/ou luz solar direta. Armazenar no frigorifico.                                                   
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MICERIUM S.p.A. 
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- Italy • Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.enacare.com
Oficina en España: Calle Verdi, 38-40 bajos 2°- 08172 San Cugat del Valles (Barcelona) Fax/Tel. +34 93 674 31 18
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Instruções de utIlIzação PaCIente
o branqueamento dos dentes é um processo de remoção das pigmentações que se formaram no esmalte e
dentina. alguns dentes são muito pigmentadas por natureza, outros dentes escurecem durante o seu
desenvolvimento. as razões mais comuns são: envelhecimento, o uso de substâncias corantes (café, chá,
tabaco, vinho), trauma, tetraciclinas (antibióticos), restaurações antigas. o sistema de branqueamento remove
a maioria das manchas, deixando a estrutura do dente inalterada. o tratamento demora 2 a 3 semanas,
algumas manchas difíceis e mais escuras podem exigir um tratamento mais prolongado.

Instruções de utIlIzação
siga cuidadosamente todas as instruções e conselhos que o seu Médico dentista irá fornecer. não
utilize mais produto do que o necessário e não aumente os tempos de aplicação, não irá acelerar
e não vai branquear mais. apenas o seu Médico dentista poderá determinar a duração do
tratamento.
antes de iniciar o tratamento de branqueamento é aconselhável proceder à Higine 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 Interdental 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.
depois proceda da seguinte forma:
- agarre a escova de dentes ena® White 2.0 e desenrosque a tampa.
- rode 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, feita sob supervisão do Médico dentista, será suficiente rodar o anel 2 a 3 marcas),
depois escove os dentes durante 30 segundos evitando escovar as gengivas.
- enxague a escova de dentes com água e escove novamente os dentes por mais 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.
- durante o tratamento de branqueamento evite: fumar, beber café, chá, coca-cola, vinho tinto,
comer soja, alcachofras, marmeladas escuras, toranjas, usar pasta dentífrica e colluttorium que
contenha iodo, clorexidina e todas as coisas que possam causar colorações escuras. Quando o
tratamento de branqueamento for concluído, marque uma consulta com o seu Médico dentista
para verificar o resultado e para, eventualmente, decidir se serão necessárias outras aplicações
mais tarde.

PreCauções:
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 pelos Médicos dentistas ou sob a sua supervisão directa se for assegurado um nível de
segurança equivalente. Posteriormente pode ser entregue ao consumidor para completar o ciclo de tra-
tamento.

3. observe a data de validade impressa na embalagem indicada pelo símbolo da ampulheta (mês/ano).
4. evite o contato com os olhos; enxaguar imediatamente por vários minutos, se o produto entrar em contato

com os olhos. retire as lentes de contato, se presentes. Continue a enxaguar. se a irritação dos olhos
persistir, procure cuidados Médicos. 

5. as mulheres grávidas não podem efectuar branqueamento.
6. obturações dentáras e Coroas não respondem ao branqueamento.
7. se tiver alguma questão no que concerne ao uso apropriado deste produto, por favor, consulte o seu Mé-

dico dentista, o mais breve possível.
8. uma pequena percentagem de pacientes experenciou a sensibilidade com o branqueamento. Caso isso

ocorra, interrompa o tratamento e contacte o seu Médico dentista.
9. Comidas e bebidas com elevado teor em ácido cítrico podem causar sensibilidade dentária.
10. alguns pacientes notaram um desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Caso

qualquer um destes sintomas persistir mais de dois dias ou piorar progressivamente, contacte o seu
Médico dentista. estes efeitos secundários geralmente desaparecem dentro de 1 a 3 dias após o tratamento
ser interrompido.

11. Café, tabaco e outros produtos podem voltar a pigmentar os dentes ao longo do tempo. Caso isso ocorra,
os dentes podem ser novamente branqueados dentro de poucos dias.

12. Checkups e limpezas dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter
um sorriso saudável.

13. Manter fora do alcance das crianças.
14. não engula gel ou resíduos de gel durante a lavagem. o produto contém peróxido; a ingestão de grandes

quantidades pode ser prejudicial.
15. enxague cuidadosamente após a utilização também as áreas abaixo dos lábios.
16. Mantenha o produto longe do calor e/ou luz solar direta. refrigere ena® WHIte 2.0 no frigorífico; no

entanto, é possível armazenar o produto à temperatura ambiente (20°C - 68°F) durante o máximo de
2 a 3 semanas. no caso de interrupção do tratamento coloque novamente o produto no frigorífico.

17. não deite fora no meio ambiente. descarte como resíduos sólidos urbanos depois de enxaguar o gel re-
sidual no interior do dispensador e da escova (se necessário preencha o dispensador com água para o
derramar). F
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The fastest home bleaching
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