
Skru av og fjern hetten på
tannbørsten

Skru ringen mot venstre i ret-
ning «UP»…

Nødvendig mengde er som
en liten ert

Tennene som skal blekes,
børstes med roterende og
horisontale bevegelser i ca.
30 sekunder mens man i
størst mulig grad unngår
kontakt med tannkjøttet

Skyll tannbørsten i rennende
vann

Børst videre i ytterligere 30
sekunder og skyll grundig

Det anbefales å bruke
ENA®ORAL CARE-produktene
for munnhygiene
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PROFESJONELL HJEMMEBLEKING  
FOR KOSMETISK BRUK
6 % hydrogenperoksid gel • 6 ml 

Advarsel: Skal ikke brukes av personer under 18 år. Les sikkerhetsveiledningen.
Sikkerhetsveiledning: Unngå kontakt med øynene; om nødvendig – skyll umiddelbart med vann i flere minutter.
Ingredienser: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. 
Inneholder: 0,05 % natriumfluorid.
Selges bare til tannleger. Behandling bør bare settes i gang av eller under oppsyn av tannleger for å
oppnå den nødvendig grad av sikkerhet. Etterpå kan systemet overlates til brukeren for videre behandling.
Beskytt produktet for varme/direkte sollys. Oppbevares i kjøleskap.

Patend pending
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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…helt til gelen kommer ut av
hullet i børsten

Warning
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The fastest home bleaching

Pasientinstruksjoner
tannbleking er en prosess der man fjerner pigmentering som har dannet seg på emaljen og i dentinet.
noen tenner har fra naturens side for mye pigmenter, andre tenner blir mørkere etter hvert. De vanligste
årsakene er: man blir eldre, inntak av fargerike stoffer (kaffe, te, tobakk, vin), skader på tennene,
bruk av tetrasykliner (antibiotika) og gamle fyllinger. Blekesystemet fjerner det meste av flekker uten
å påvirke tannstrukturen. Behandlingen tar 2-3 uker, men noen vanskelige og mørke flekker kan kreve
lengre behandling.

sLik GjØr Du
Følg nøye råd og veiledning som tannlegen din gir. Bruk ikke mer av produktet enn nødvendig og bruk
det ikke i flere minutter enn anbefalt; det vil hverken øke hastigheten på blekingen eller bleke mer.
Det er bare tannlegen din som kan avgjøre lengden på behandlingen.
Før du begynner med blekingen, bør du pusse tennene godt (Det er anbefalt at du bruker tannkremen
enamel Plus; den sliter lite på tennene og  reduserer tennenes sensitivitet. Bruk også tanntråd). Fortsett
på denne måten:
• skru av toppen på ena®WHite 2.0-tannbørsten
• skru ringen på tannbørsten mot venstre (retning «uP») helt til en mengde gel tilsvarende en liten ert
kommer ut. (Gjør dette hos tannlegen din første gang. senere vil det holde med å rotere ringen 2-3
markeringer). Puss så tennene i ca. 30 sekunder uten å pusse tannkjøttet
• skyll tannbørsten i vann og puss tennene i ytterligere 30 sekunder. skyll så munnen grundig med
vann.  Merk:  Den oppgitte tiden er tilstrekkelig for en behandling begrenset til de seks fremste tennene
i overkjeven. Hvis tennene i underkjeven også trenger bleking, blir det nødvendig å øke pussetiden
med ca. 15 sekunder
• sett på toppen av tannbørsten. For å unngå søl, bør du skru ringen noe tilbake (retning «DoWn»)
• Gjenta behandlingen 2-3 ganger hver dag, fortrinnsvis etter at du har pusset tennene
under behandlingen bør du unngå følgende: å røyke, drikke kaffe, te, cola, rødvin, spise soya, arti-
sjokker, mørke marmelader, grapefrukt, bruke tannpasta og munnskyllemidler som inneholder jod,
klorheksidin og alt som inneholder mørke fargestoffer. når du er ferdig med behandlingen, bør du
bestille time hos tannlegen din for å få fastslått resultatet av behandlingen og evt. avgjøre om det er
nødvendig med ytterligere behandling senere. 

ForHoLDsreGLer:
1. skal ikke brukes av personer under 18 år
2. selges bare til tannleger. Behandling bør bare settes i gang og utføres under oppsyn av tannleger

for å oppnå den nødvendige grad av sikkerhet. etterpå kan systemet overlates til brukeren for
videre behandling

3. Merk deg utløpsdatoen på den ytre emballasjen, den er merket med et timeglass (måned/år) 
4. unngå kontakt med øynene, hvis du får produktet på øynene, bør du straks skylle med vann i flere

minutter.  Fjern kontaktlinser om nødvendig og mulig. Fortsett å skylle. Hvis øynene fortsetter å
være irritert, bør du søke medisinsk hjelp

5. Gravide bør ikke bleke tennene
6. tannfyllinger og kroner responderer ikke på bleking
7. Har du spørsmål om rett bruk av dette produktet, bør du kontakte tannlegen din så raskt som mulig
8. noen få kan erfare overfølsomhet av bleking.  Hvis du skulle oppleve dette, bør du avbryte behan-

dlingen og kontakte tannlegen din
9. Mat og juice som inneholder mye sitronsyre, kan forårsake overfølsomhet i tennene
10. noen få pasienter har erfart ubehag i tannkjøtt, lepper, hals og tunge. Hvis du skulle få slike sym-

ptomer, og de varer i mer enn to dager eller øker i styrke, bør du kontakte tannlegen din. Disse bi-
virkningene går vanligvis over få dager etter at behandlingen er avbrutt

11. kaffe, tobakk mm. kan over tid misfarge tennene igjen. Hvis dette skulle skje, kan du bleke tennene
igjen i løpet av noen dager

12. Det er viktig med jevnlige kontroller og tannrensing hos tannlegen din både før og etter tannbleking
for å kunne opprettholde et sunt smil

13. oppbevar produktet utenfor rekkevidde av barn 
14. svelg ikke gelen. Produktet inneholder peroksid; det kan være skadelig å svelge store mengder av

dette
15. skyll og rens grundig etter bruk, også områdene under leppene
16. Beskytt produktet for varme/direkte sollys. oppbevar ena®WHite 2.0 i kjøleskap (det er imidlertid

mulig å lagre produktet i romtemperatur (ca 20 °C) i maks 2-3 uker. Hvis behandlingen blir avbrutt,
bør produktet igjen legges i kjøleskap)

17. Produktet bør ikke kastes i naturen. avhendes som vanlig avfall etter at gelen fra beholderen og
børsten er tømt/renset. (om nødvendig kan du fylle beholderen med vann for å få skylt ut alt)
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