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NÁVOD NA POUŽITIE PRE ZUBNÉHO LEKÁRA
ENA® WHITE 2.0  je domáce bielenie riadené a kontrolované zubným lekárom / dentálnou hygieničkou.
Ide o systém pozostávajúci zo špeciálnej zubnej kefky s dávkovačom a striekačky, ktorá obsahuje číro
modrý 6% peroxid vodíka s mätovou príchuťou a vysokou viskozitou. Aplikuje sa špeciálnou zubnou
kefkou naplnenou bieliacim gélom s akcelerátorom XS151™, ktorý sa aktivuje počas čistenia a umožňuje
skrátiť čas dennej aplikácie len na dve minúty namiesto 6/8 hodín potrebných pri použití konvenčných
bieliacich systémov s nosičmi. Nesmie sa  používať pri známych alergiách a intolerancii na akúkoľvek
zložku uvedenú v obsahu gélu. Mätová príchuť môže dráždiť niektorých pacientov.

NÁVOD NA POUŽITIE
Pred začiatkom ošetrenia bielenia sa odporúča objednať pacienta na profylaxiu/dentálnu hygienu
vrátane odstránenia povlaku a zubného kameňa a leštenie. Zubná kefka sa skladá z dávkovača,
ktorý má byť naplnený bieliacim gélom obsiahnutým v injekčnej striekačke (dostatok pre dve
naplnenia na ošetrenia po 20 dňoch).

PRVÉ NAPLNENIE
1) Uchovávajte striekačku až do jeho prvého použitia v chladničke.
2) Po realizácii prvého ošetrenia, vyberte striekačku z chladničky a odstráňte malý uzáver na špičke

striekačky. Uchovajte ho na opätovné nasadenie na striekačku (obrázok 1).
3) Po odstránení uzáveru otvorte zubnú kefku a odskrutkujte kryt z dávkovača (obrázok 2).
4) Zatlačte silikónový disk pomocou špičky striekačky (obrázok 3), až kým nedosiahne na spodok

dávkovača.
5) Gél vstreknite do dávkovača, dokým nezostane v striekačke iba 5 ml gélu; špičku striekačky vždy

nechajte v géli, aby ste zabránili vzniku bublín (obrázky 4-5). Znova uzavrite striekačku a
umiestnite ju do chladničky.

6) Zaskrutkujte vrch zubnej kefky na dávkovač (obrázok 6) (špeciálna menšia hlava GUM CARE™
obmedzuje riziko kontaktu s gingiválnym tkanivom), otočte krúžok na spodnej časti zubnej
kefky proti smeru hodinových ručičiek smerom hore „UP", kým gél nevyteká z otvoru medzi
štetinami. Potrebné množstvo dávky má objem podobný malej šošovici (obrázok 7). Informujte
pacienta ako použiť výrobok pri realizácii prvotného ošetrenia.

Pri dennom použití pacient musí:
- vybrať kefku  ENA®WHITE 2.0 z chladničky a odkrútiť uzáver.
- otočiť krúžkom proti smeru hodinových ručičiek smerom k symbolu „UP“ dokým sa nevytlačí
dostatočné množstvo gélu o veľkosti malej šošovičky (po prvej aplikácii bude následne postačovať
otočiť o 2-3 pozície), následne čistiť zuby po dobu asi 30 sekúnd a vyhýbať sa  kontaktu s ďasnami
(obrázok 8).
- opláchnuť kefku pod tečúcou vodou (obrázok 9) a čistiť ďalších 30 sekúnd (obrázok 10), následne
dôkladne vypláchnuť ústa. DÔLEŽITÉ: uvedená doba aplikácie postačí na čistenie 6 horných
centrálnych zubov. V prípade, že je tiež nutné bieliť spodné zuby, je nutné dobu aplikácie predĺžiť o
15 sekúnd.
- zatočiť viečko kefky. Aby sa zamedzilo vytekaniu gélu, najmä pri presunoch, je nutné zľahka otočiť
krúžkom smerom k symbolu „DOWN“.
- opakovať 2-3 krát denne, najlepšie po dennej zubnej hygiene (odporúča sa používať súčasne zubnú
pastu Enamel plus s nízkou abrazivitou, ktorá má znecitlivejúcu schopnosť a mierne bieliace
vlastnosti a taktiež sa odporúča použitie pomôcok dentálnej hygieny (zubná niť, medzizubné kefky
- napr. rady Ena Oral Care). Inovatívne balenie výrobku umožňuje jeho jednoduché použitie na

cestách, v kancelárii, pri športe a v prípade že situácia neumožňuje vyčistiť si zuby pred bielením,
odporúča sa použiť čistiace obrúsky Digital Brush a pomocou nich zuby vyčistiť. Až následne po
realizácii inštruktáže pacienta je možné výrobok dať pacientovi na domácu liečbu vrátane
priloženého návodu. 
Pacient musí byť informovaný o nutnosti redukovať príjem potravín a nápojov, ktoré môžu negatívne
ovplyvniť zafarbenie zubov, obmedziť fajčenie a iné návyky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť
pozitívny výsledok bielenia. Pacienta je potrebné tiež upozorniť na možné prechodné obdobie
precitlivenosti zubov, ktoré v prípade, že by pre neho bolo príliš neúnosné, je nutné následne s
bielením na niekoľko dní prestať.

DRUHÉ NAPLNENIE
7) Keď sa pacient po 20 dňoch vráti na kontrolu, skontrolujte farbu (pacient musí zároveň priniesť

prázdnu zubnú kefku). V prípade, že pacient vyžaduje ďalší bieliaci účinok, postupujte nasledovne:
8) Vezmite striekačku so zvyšnými 5 ml. z chladničky a odstráňte kryt.
9) Po odstránení krytu otvorte zubnú kefku pacienta a odskrutkujte hlavu z dávkovača. Otočte

krúžok smerom dole "DOWN", kým piest nedosiahne spodnú časť dávkovača (obrázok 11).
10) Zatlačte silikónový disk dávkovača pomocou špičky striekačky (obrázok 12), až kým nedosiahne

spodnú časť dávkovača (obrázok 13).
11) Vstreknite zvyšný gél do dávkovača do striekačky; vždy nechajte hrot striekačky v géli, aby ste

sa vyhli vzniku bublín (obrázok 14).
12) Zaskrutkujte rovnakú hlavu (ktorá obsahuje zvyškový gél) na dávkovač a vráťte kefku pacientovi.

POZNÁMKA: V prípade, že pacient nepotrebuje ďalšie bielenie, zostávajúci objem 5 ml náplne je možné
použiť pre toho istého pacienta neskôr alebo pre iného pacienta na tretiu liečbu na 20 dní; ak zvyšok
gélu predchádzajúceho naplnenia zostáva v hlave, skontrolujte pred použitím dátumu expirácie
uvedený na kefke. Aby ste predišli kontaminácii, vždy použite novú striekačku na prvú náplň a
striekačku, ktorá už bola otvorená ako druhú alebo tretiu náplň.

DOPORUČENÝ PRIEMERNÝ CYKLUS LIEČBY:
1 / 2 minúty, dvakrát alebo trikrát denne do úplného spotrebovania gélu v dávkovači. Množstvo
postačuje na 2-3 týždne.

UPOZORNENIE
1. Prípravok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov.
2. Predaj len zubným lekárom a dentálnym hygieničkám. Prvé použitie výrobku je nutné vždy najprv
realizovať s dohľadom zubného špecialistu. Až následne je možné výrobok použiť v domácom prostredí
a dokončiť celý cyklus bielenia.
3. Nutné je overiť dobu spotreby prípravku, ktorá je vytlačená na obale so symbolom presýpacích
hodín (mesiac/rok).
4. Zabráňte kontaktu s očami; po prípadnom kontakte s očami ihneď vypláchnite niekoľko minút
prúdom vody. Pokiaľ pacient nosí kontaktné šošovky, je tieto nutné vybrať z očí a následne pokračovať
vo výplachu. Pokiaľ problémy pretrvávajú, vyhľadajte ďalšiu lekársku asistenciu. Použitie peroxidu
vodíku môže spôsobiť niektoré problémy, najčastejšie hypersenzitivitu dentínu a podráždenie mukózy.
Ďalšie kontraindikácie sú:
• Odkrytie dentínu • Tehotenstvo • Gingivitida • Prítomnosť veľkých zubných kazov • Prítomnosť
amalgámových rekonštrukcií vo frontálnej oblasti (riziko šedého sfarbenia po chemickej reakcii
peroxid-striebro) • Chybné okrajové ukončenia rekonštrukcií • Zubná precitlivenosť. 
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Po aplikácii peroxidu vodíku môže dôjsť k miernemu narušeniu skloviny, ktorá má však schopnosti
opäť sa rýchlo zremineralizovať. Je možné povrchovo aplikovať fluoridový gél (napr. Ena White
desenzitizing gel), ktorý progresívne remineralizuje sklovinu a znižuje pulpálnu precitlivenosť.
Aplikáciou peroxidu vodíku sa uvoľňujú voľné radikály na povrchu zubu, čo môže negatívne ovplyvniť
adhéziu pri realizácii rekonštrukcie zubu. Preto sa odporúča počkať aspoň 2 týždne po liečbe peroxidom
vodíku a až následne pristúpiť k samotnej rekonštrukcii zubu. Je nutné čo najviac sa vyhnúť kontaktu
kefky s mäkkými tkanivami. Zníži sa tým riziko podráždenia ďasien peroxidom vodíku na minimum a
zároveň sa zamedzí nepríjemným pocitom pálenia podnebia (patentovaná kefka s osadenými
špeciálnymi štetinkami GUM CARE™ redukuje riziko kontaktu s ďasnami). Aplikácia peroxidu vodíku
sa neodporúča pacientom, ktorí v krátkej dobe podstúpili chirurgickú operáciu parodontu, pre
hendikepovaných pacientov a taktiež pre silných fajčiarov. Pokiaľ pretrváva gingiválna precitlivenosť
(napr. citlivosť na teplo), je nutné informovať pacienta, aby prerušil bielenie a prišiel na kontrolu do
ambulancie. Zubný lekár či dentálna hygienička musí mať profesionálny bieliaci systém pod kontrolou
až do času ďalšej návštevy pacienta. Je nutné mať pod kontrolou pacienta a priebeh bielenia, aby sa
zamedzilo nežiaducemu  prebieleniu zubov. Zubný lekár či dentálna hygienička musia vopred poznať

očakávania pacienta. Je nutné informovať pacienta, že prítomné korunky, mostíky či iné rekonštrukcie
nereagujú na bielenie. ENA®WHITE 2.0 sa dodáva pacientovi v zubnej kefke s dávkovačom obsahujúcim
objem okolo 6 ml bieliaceho gélu pre dve náplne. Akonáhle sa gél prvej náplne minie, v prípade potreby
pacient musí bielenie priniesť k svojmu zubárovi na doplnenie druhej náplne. Pacienti majú byť poučení
o likvidácii zubnej kefky po skončení liečby, ako je uvedené v pokynoch pre pacientov. V prípade, že
došlo k expirácii balenia pred jeho vyminutím, musí sa zlikvidovať ako nebezpečný výrobok. Chráňte
pred teplom a / alebo priamym slnečným žiarením. Injekčnú striekačku skladujte s bieliacim gélom v
chladničke pri teplote 2° - 8°C (36° - 46°F). Informujte pacienta, aby gélom naplnenú kefku držal mimo
tepla a / alebo nevystavoval priamemu slnečnému žiareniu a aby uchovával výrobok pri izbovej teplote
(20° C - 68 °F) počas liečby maximálne 2-3 týždne. V prípade prerušenia liečby skladujte výrobok v
chladničke. Výrobok ENA®WHITE 2.0 obsahuje peroxid vodíka, ktorého prehltnutie väčšieho množstva
môže byť zdraviu škodlivé. Inovatívny systém  aplikácie pomocou zubnej kefky bol navrhnutý na
optimalizáciu a urýchlenie procesu bielenia a zároveň tak, aby zamedzoval nežiaducemu prehltnutiu
väčšieho množstva gélu. Je nutné informovať pacienta, že sa nesmie gél prehĺtať a to ani riedený
výplachom úst, a že je nutné ústa dobre vždy vypláchnuť a to aj miesta pod perami.

Obrázok 6. Zatočte naspäť kefku na dávkovač. Obrázok 7. Otáčajte krúžkom smerom k symbolu „UP“ pokiaľ
sa neobjaví gél v otvore uprostred kefky. Postačujúce je
množstvo vo veľkosti malej šošovice. 

Obrázok 8. Pacient si musí čistiť zuby kefkou, ktoré sa majú
bieliť, po dobu 30 sekúnd vo vodorovnom smere mierne
krúživými pohyby, pričom by sa malo čo najviac zamedziť
kontaktu s ďasnami.

Obrázok 9. Opláchnite kefku pod prúdom tečúcej vody Obrázok 10. Opakujte čistenie po dobu ďalších 30 sekúnd a
dobre opláchnite.
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Obrázok 2. Odstráňte uzáver. Odkrúťte od seba hornú časť
kefky a dávkovača gélu.

Obrázok 1. Vyberte striekačku z chladničky. Obrázok 3. Stlačte špičku striekačky smerom k dolnej časti
dávkovača.

Obrázok 4. Naplňte gélom… Obrázok 5. …pokiaľ nezostane približne 5 ml gélu v striekačke.
Vložte striekačku so zvyšným množstvom do chladničky

Obrázok 11. V prípade, že je potrebné ďalšie bielenie, pa-
cient musí priniesť k zubárovi kefku. Odstráňte hlavu (pozri
obrázok 2) a otočte krúžok smerom k smeru dole "DOWN”.

Obrázok 12. Pomocou hrotu striekačky stlačte piest ... Obrázok 13. ... smerom k dolnej časti dávkovača Obrázok 14. Naplňte ho gélom kým sa obsah striekačky ne-
minie. Zaskrutkujte hlavu (pozrite obrázok 6) a vráťte kefku
späť k pacientovi.

PRVÉ NAPLNENIE
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