
The fastest home bleaching

Инструкции за употреба за СТОМАТОЛОЗИ
ENA WHITE 2.0 е продукт, позволяващ употребата му в домашни условия, без контрол на
стоматолога.Тази система е направена от специална четка с диспенсър , съдържащ син пероксиден
6% гел  с аромат  на мента, високо вискозен. Нанасянето става със специалната  четка, съдържаща
избелващия гел , акселератор XS151TM, активен по време на избелването и позволяващ намаляване
времето  на избелване до 2 мин  вместо стандартните 6-8 часа с конвенционалните избелващи системи
! Може да се използва дори и в случаите на известни алергии или непоносимост към някоя от
съставките. Евентуален причинител на нежелани алергични реакции може да бъде ментовият вкус !

ДОМАШНО ИЗБЕЛВАНЕ  
Преди да пристъпите към домашно избелване е добре да се направи профилактика, почистване на
зъбен камък и почистване и полиране на зъбите / емайла/. Четката е с вграден диспенсър , в който
се намира гелът . Когато стоматологът  доставя избелващият продукт на пациента, трябва да
премахне капачката, да развие главата на четката, за да премахне фолиото и да я завие обратно
(специалната глава GUM CARETM)  намалява риска от контакт с гингивалната  тъкан. След това той
трябва да завърти  обратно по часовниковата стрелка пръстена в основата на четката по посока UP,
докато гелът излезе изцяло между косъмчетата  на четката . Необходимата доза гел е  колкото лещено
зърно. Информирайте пациентът,че е препоръчително първият път да използва продуктът във Ваше
присъствие !
За ежедневна употреба пациентът ще трябва да следва Вашите инструкции, а именно:
- Извадете ENA WHITE 2.0 от хладилника и развъртете капачката
- Завъртете пръстена в основата на четката по посока  обратна на часовниковата стрелка по посока
UP до получаването на необходимото количество гел  с големината на лещено зърно . (След първото
нанасяне е препоръчително да завъртите пръстена обратно на не повече от 2-3 оборота, за да не
излиза  излишно количество гел); след което може да миете зъбите около 30 секунди, като се стараете
да не докосвате венеца
- Измийте четката с вода и мийте още 30 секунди и чак  тогава изплакнете внимателно цялата  устна
кухина както обикновено. ВНИМАНИЕ: посоченото време е достатъчно  за избелване на зъбите във
фронталния участък на горната челюст. В случай че продължите избелването и на долната челюст,
увеличете  времето с още 15 секунди.
- Завъртете капачката на четката, за да избегнете разливането на гел  и особено по време на
транспортирането, внимателно завъртете пръстена по посока DOWN .

- Избелващата процедура повтаряйте  2-3 пъти на ден, като за предпочитане е след орална  хигиена,
в съчетание с паста за зъби ENAMEL PLUS,  тъй като е с ниска абразивност , с облекчаващо  и
избелващо действие. Така също може да използвате и интердентални  четки от линията  ENA ORAL
CARE. Иновативната форма позволява използването на четката дори и когато не сте в къщи – в офиса
или при пътуване. След  като демонстрирате употребата на четката на пациента, продуктът трябва
да бъде доставен с приложени инструкции. Пациентът трябва да бъде информиран да избягва храни
и напитки, които могат да причинят оцветяване, да намали броя на цигарите и всички останали
навици, които негативно влияят върху ефективността на избелването. Освен това пациентът трябва
да бъде информиран за настъпването на чувствителност на зъбите. В случай, че чувствителността
се увелича, избелването трябва временно да се преустанови.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦИКЛИ НА ЛЕЧЕНИЕ:
1 минута, 2-3 пъти на ден до изчерпване на количеството гел , което е достатъчно за третиране в
продължение на  2/3 седмици

ВНИМАНИЕ 
Внимание! Отстранете фолиото преди употреба
1. Да не се използва от лица под 18 години
2. Да се продава само от лекари по дентална  медицина. За всеки цикъл  на избелване, първият път трябва
да е под наблюдение на стоматолога или при стриктно спазване на инструкциите за употреба. След което
ENA WHITE 2.0 трябва да се предостави на пациента да завърши цикъла на избелването в къщи.
3. Обърнете внимание на срока на годност, посочен върху опаковката с пясъчен часовник 
(месец / година)
4. Избягвайте контакт с очите, а в случай  на такъв изплакнете обилно с вода в продължение на
няколко минути.  Ако носите контактни лещи –махнете ги и изплакнете или в случай на спешност
потърсете медицинска помощ. 
Неправилната употреба на пероксид може да причини редица проблеми, касаещи  дентина  или
дразнене на лигавицата. Противопоказно  е при:  • открити дентинови  зони • бременност •
възпаления на гингивата • наличие на кариеси • наличие на амалгамени  обтурации (възможно сиво
оцветяване) • наличие на маргинални ръбове • повишена чувствителност. 
Препоръчва се контролен преглед след края на лечението с оглед избягване на евентуални  микро
пукнатини . Препоръчва се повърхностно поставяне на флуорен гел(например Ena White десензтивен
гел)  с цел  прогресивна ременерализация  на емайла, за да се намали феномена  на пулпна



чувствителност. Като заключение трябва да отбележим, че употребата на водороден пероксид  влияе
върху адхезията  при обтурациите  заради свободните радикали по зъбната повърхност, като това
може да влияе върху здравината на връзките между адхезивните системи и зъбната повърхност.
За това е препоръчително към адхезивно възстановяване да се пристъпи  най-малко 2 седмици
след приключването на избелването! Що се касае до меките тъкани – задължително трябва да се
избягва съприкосновение на избелващия гел  с венеца, тъй като може да предизвика раздразнение,
чувствителност и неприятен вкус или изгаряне на небцето. ( Специалната четка GUM CARE TM с
умалена глава намалява риска от контакт с венеца). Употребата на периксид  като цяла не се
препоръчва на пациенти, които са претърпели пародонтални  операции, нито пък на пушачи. Ако
чувствителността  на зъбите или гингивата  продължат по-дълго от обичайно, информирайте
пациента да прекрати избелването и да запише час за контролен преглед. Проследяването на
пациента е задължителна част от процеса на избелване, тъй като по този начин се контролира нивото

на транспарентност . Добре би било да сте наясно с очакванията на пациента преди да започнете
избелването. Информирайте пациента  за налични корони и оцветени обтурации , които не подлежат
на избелване! ENA WHITE 2.0 се доставя в опаковка, съдържаща 6 мл  гел . Четката е само за един
цикъл избелване, след което се изхвърля на подходящите за това места. В случай че срокът на
годност е изтекъл, задължително трябва да я елиминирате като опасен продукт. Съхранява се при
температура от 2C° до 8 C° ( 36°F – 46°F)!  Инструктирайте пациентите да държат четката далеч от
пряка слънчева светлина, да я съхраняват в хладилник или в най-лошият случай на стайна
температура ( 20°C / 68°F) за не повече от 2-3 седмици! В случай, че прекъснете избелването,
задължително съхранявайте четката в хладилник, заради наличието но пероксид! Поглъщането на
пероксид  може да бъде вредно. Иновативната система на избелващата четка  предотвратява
поглъщането на пероксиден  гел , но въпреки това предупредете пациентите Ви да бъдат
внимателни и винаги да изплакват с вода !

Отворете и отстранете капачката
на четката

Отстранете  фолиотоОтворете четката и я отделете от
диспенсъра

Завъртете обратно четката;

Завъртете пръстена в оснавата на
четката по посока  UP, докато гелът
излезе между косъмчетата на чет-
ката, като необходимата доза е кол-
кото лещено зърно;

Пациентът трябва де четка зъбите
около 30 секунди с въртеливи хоризон-
тални движения и да избягва  по
възможност контакт с венците.

Изплакнете четката с течаща вода След което отново четкайте за още
30 секунди и едва тогава изплакнете
внимателно

MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

Tel. (+39) 0185 7887 880
hfo@micerium.it

www.micerium.com
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