
Odkręć i zdejmij nakrętkę ze szczo-
teczki

Przekręć pierścień odwrotnie do ruchu
wskazówek zegara, w kierunku oznaczo-
nym "UP"...

aż w otworze pomiędzy włosiem
szczoteczki pojawi się żel

Potrzebna jest zaledwie niewielka
kropla żelu

Szczotkuj zęby przez ok. 30 sekund
ruchami pionowymi i okrężnymi
koniecznie unikając kontaktu z
dziąsłami

Przepłukaj szczoteczkę pod bieżącą
wodą

Szczotkuj przez kolejne 30 sekund,
dokładnie wypłucz usta.   

Zalecane jest stosowanie produktów
do higieny jamy ustnej z linii Ena Oral
Care
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White

PROFESJONALNE WYBIELANIE DOMOWE 
DO UŻYCIA W STOMATOLOGICZNYCH ZABIEGACH KOSMETYCZNYCH 
6% nadtlenek wodoru  • 6 ml 

Uwaga: nie należy stosować na osobach poniżej 18 roku życia. Przeczytaj instrukcję bezpieczeństwa.
Istrukcja bezpieczeństwa: unikać kontaktu z oczami, w przypadku kontaktu natychmiast obficie przepłukiwać wodą przez
kilka minut. 
Skład: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, Sodium Hydrogenphosphate,
Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. Zawiera: 0,05% Sodium Fluoride.
Dystrybucja wyłącznie za pośrednictwem gabinetów dentystycznych. Przy każdym cyklu wybielania, pierwsze instruk-
tażowe użycie musi być przeprowadzone wyłącznie w gabinecie dentystycznym pod nadzorem stomatologa lub wyk-
walifikowanego personelu, pod nadzorem stomatologa. Kolejno produkt stosowany samodzielnie przez pacjenta, celem
kontynuowania procesu wybielania.  Chronić produkt przed bezpośrednią ekspozycją na ciepło i promienie słoneczne.
Przechowywać w lodówce .                         ochrona patentowa                                                                                
MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I • Tel. (+39) 0185 7887 870 • ordini@micerium.it • www.enacare.it
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Instrukcja stosowania dla pacjenta
Wybielanie zębów to proces polegający na usunięciu przebarwień powstałych  na powierzchni szkliwa i
zębiny. Niektóre zęby posiadają naturalnie bardzo mocne wybarwienie, inne ciemnieją wraz z procesem
ich rozwoju.  Najczęstsze powody powstawania przebarwień to: postępujące starzenie się, używanie
substancji barwiących (kawa, herbata, tytoń, wino) urazy, przyjmowanie tetracyklin (grupa antybiotyków),
stare wypełnienia.  System wybielający umożliwia usunięcie większości przebarwień pozostawiając
strukturę zęba niezmienioną. Proces wybielania (leczenie) trwa około 2-3 tygodni, niektóre trudne do
usunięcia, ciemniejsze przebarwienia mogą wymagać wydłużenia procedury.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Należy zawsze przestrzegać  niniejszej instrukcji oraz zaleceń lekarza dentysty. Nie stosować ilości produktu
większej niż zalecana, nie zwiększać częstotliwości aplikacji, nie przyspieszy to, a nie  wzmocni efektu
wybielania. Jedynie lekarz dentysta, prowadzący wybielanie, może określić długość procedury. 
Przed rozpoczęciem zalecane jest przeprowadzenie profesjonalnego oczyszczania zębów w gabinecie
stomatologicznym. Zalecane jest również stosowanie, w trakcie wybielania, specjalistycznej pasty do zębów
Enamel Plus o niskiej ścieralności, właściwościach znoszących nadwrażliwość i wybielających oraz opcjonalnie
nici do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych IF Interdental Floss linii Ena® Oral Care. Nowatorskie
rozwiązania umożliwiają stosowanie szczoteczki wybielającej nawet poza domem, w biurze, na siłowni etc.,
kiedy nie jest możliwe umycie zębów. Uprzednio trzeba oczyścić je przy użyciu Digital Brush - to specjalna
nawilżana chusteczka do higieny jamy ustnej.
Postępuj wg następujących zaleceń : • odkręć i zdejmij zatyczkę ze szczoteczki ENA® WHITE 2.0
• przekręcić pierścień w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, kierunek oznaczony na  szczoteczce
słowem "UP", aż do momentu pojawienia się niewielkiej kropelki żelu (po pierwszym użyciu przeprowadzonym
pod nadzorem dentysty, wystarczy przekręcenie pierścienia o  2-3 podziałki na pierścieniu), szczotkuj zęby
przez 30 sekund omijając dziąsła
• przepłukaj szczoteczkę wodą i szczotkuj zęby przez kolejne 30 sekund, wypłukaj dokładnie usta wodą
Uwaga: podane wskazania, co do czasu aplikacji, odnoszą do wybielania 6 górnych zębów centralnych. 
W przypadku jednoczesnego wybielania zębów dolnych, należy wydłużyć czas szczotkowania o ok. 15 sekund. 
• zamknij szczoteczkę przy użyciu zatyczki. By zapobiec wydostawaniu się preparatu pomiędzy użyciami,
należy lekko przekręcić pierścień w kierunku "DOWN" • procedurę wybielania należy powtarzać 2-3 razy
dziennie, po uprzednim umyciu zębów. Podczas wybielania unikaj: palenia wyrobów tytoniowych, picia kawy,
herbaty, napoi typu "Coca-Cola", czerwonego wina, spożywania soji, karczochów, ciemnych dżemów i konfitur,
grapepfruitów, stosowania past i płukanek zawierających jodynę, chlorheksydynę oraz innych czynników
mogących spowodować przebarwienie zębów. Po zakończeniu wybielania umów się na wizytę kontrolną, by
ocenić osiągnięte rezultaty i ustalić, czy potrzebne będzie wydłużenie procesu wybielania. 

UWAGA:
1. Produkt przeznaczony wyłącznie dla  osób, które ukończyły 18 rok życia.
2. Przeznaczony do dystrybucji jedynie przez lekarzy dentystów. Pierwsze użycie w każdym cyklu

wybielania musi być przeprowadzone pod nadzorem lekarza dentysty lub autoryzowanego personelu
nadzorowanego przez lekarza dentystę. Kolejno produkt ENA® WHITE 2.0 należy stosować
samodzielnie celem kontynuowania procesu wybielania zębów. 

3. Data przydatności do użytku wydrukowana jest zawsze na opakowaniu i oznaczona symbolem
klepsydry  (miesiąc / rok) 

4. Unikać kontaktu preparatu z oczami. W przypadku kontaktu, należy natychmiast obficie płukać oczy
wodą  przez kilka minut. Jeżeli w oczach znajdują się szkła kontaktowe, należy je wyjąć i kontynuować
płukanie wodą.  Zasięgnij porady medycznej jeśli podrażnienie utrzymuje się.  

5. W trakcie ciąży nie powinno się przeprowadzać wybielania zębów, jest to przeciwwskazanie.
6. Korony oraz wypełnienia w zębach nie podlegają wybielaniu.
7. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące prawidłowego stosowania niniejszego produktu, skonsultuj

je jak najszybciej ze swoim dentystą. 
8. Niewielki odsetek pacjentów odczuwa nadwrażliwość w trakcie wybielania. Jeżeli zaobserwujesz

takie odczucia, zawieś wybielanie i skonsultuj się ze swoim dentystą. 
9. Pokarmy i napoje zasobne w kwas cytrynowy mogą powodować nadwrażliwość zębów. 
10. Niektórzy pacjenci zaobserwowali czasowy dyskomfort w obrębie dziąseł, warg, gardła, czy języka.

Jeżeli którykolwiek z tych symptomów utrzymuje się przez ponad dwa dni lub nasila, skontaktuj się
z dentystą. Powyższe efekty uboczne zazwyczaj ustępują po upływie 1-3 dni po przerwaniu
wybielania. 

11. Kawa, wyroby tytoniowe oraz inne produkty mogą przebarwiać zęby. Jeżeli taki problem wystąpi,
zęby mogą być ponownie "dobielone" w przeciągu kilku dni. 

12. Regularne kontrole stomatologiczne i zabiegi higienizacyjne odgrywają kluczową rolę zarówno
przed, jak i po wybielaniu w utrzymaniu zdrowego uśmiechu. 

13. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
14. Nie należy połykać żelu wybielającego, ani roztworu powstałego w trakcie płukania ust. Produkt

zawiera nadtlenek wodoru; połykany w dużej ilości może być szkodliwy. 
15. Pamiętaj o dokładnym płukaniu po szczotkowaniu żelem nie tylko jamy ustnej, ale również rejonów

poniżej linii warg.   
16. Chroń produkt przed bezpośrednią ekspozycją na ciepło i światło słoneczne oraz przechowuj  możliwie w

lodówce, nawet jeśli dozwolone  jest przechowywanie go w temperaturze pokojowej (20°C - 68°F) przez
maksymalnie 2-3 tygodnie. W przypadku przerwy w wybielaniu przechowywać w lodówce. 

17. Nie zaśmiecaj środowiska. Produkt utylizowany, jako zwykłe odpady miejskie, po wypłukaniu wodą
pozostałości żelu. W razie potrzeby napełnij pojemnik wodą, aby dokładnie usunąć ewentualne
pozostałości żelu wybielającego. F
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The fastest home bleaching
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