
The fastest home bleaching
Οδηγίες χρήσεως για τον οδοντιατρο
Το ENA®WHITE 2.0 είναι προιόν λεύκανσης για το σπίτι το οποιο λεγχεται και εποπτευεται από
τον οδοντιατρο. Το σύστημα αποτελείται από μία οδοντόβουρτσα  με ειδικό χώρο που περιέχει
6 % υπεροξειδίου του υδρογόνου σε μορφή μπλε υγρου με άρωμα μέντας και υψηλού ιξώδους.
Η ειδική οδοντόβουρτσα περιέχει το υλικό της λεύκανσης μαζί με τον καταλύτη ο οποίος ενερ-
γοποιείτε κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος και συμβάλει στη μέιωση του χρόνου της θε-
ραπείας σε μόλις δυο λεπτά αντί για 6-8 ώρες που χρειάζονται  τα συμβατικά συστήματα
λεύκανσης. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτωσεις  αλλεργίας  ή δυσανεξίας  των
συστατικών που περιέχει και αναφέρονται στην ετικέτα
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Πρίν από τη θεραπεία είναι συνετό να προγραμματίσετε μία επίσκεψη για τον ασθενή προ-
κειμένου να γίνει καθαρισμός, αφαίρεση της πλάκας και των χρωστικών και γυάλισμα της
αδαμαντίνης των δοντιών.
Η οδοντόβουρτσα αποτελείται από ένα διανομέα που περιέχει το υλικό λεύκανσης. Κατά την
παράδοση του προϊόντος στον ασθενή, ο οδοντίατρος πρέπει να αφαιρέσετε το καπάκι και
αφού  ξεβιδώσει  την κεφαλή της βούρτσας νααφαιρέσει τη προστατευτική μεμβράνη και να
βιδώστε την οδοντόβουρτσα και πάλι. (Η ειδική κεφαλή GUM CARE ™ μειωμένου μεγέθους
περιορίζει τον κίνδυνο επαφής με τα ούλα). Μετά πρέπει να περιστρέψει αριστερόστροφα
το δακτύλιο στη βάση της οδοντόβουρτσας προς την κατεύθυνση "UP" μέχρις ότου το υλικό
να βγεί  από την οπή μεταξύ των τριχών. Είναι αναγκαία μία δόση, όπως ο όγκος μιας
φακής.Εκπαιδεύστε τον ασθενή τη πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσει το υλικό μαζί σας.
Για τη καθημερινή θεραπεία ο ασθενής πρέπει: • Να βγάλει από το ψυγείο την οδοντόβουρτσα
ENA® WHITE 2.0 και να  ξεβιδώσει το καπάκι. •  Στη συνέχεια περιστρέφει αριστερόστροφα
το δακτύλιο στη βάση της οδοντόβουρτσας προς την κατεύθυνση "UP" μέχρι να βγεί μία πο-
σότητα του υλικού σε μέγεθος φακής .(μετά την πρώτη εφαρμογή χρειάζεται μια μικρή με-
τακίνηση του δακτυλίου να βγεί το υλικό). Στη συνέχεια βουρτσίστε τα δόντια για περίπου
30 δευτερόλεπτα, αποφεύγοντας να βουρτσίζετε τα ούλα. • Ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα
με νερό και βουρτσίστε και πάλι τα δόντια για άλλα 30 δευτερόλεπτα ενώ στη συνέχεια ξε-
πλύνετε προσεκτικά με νερό ως συνήθως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος εφαρμογής ενδείκνυται  για
μια θεραπεία που περιορίζεται στα άνω 6 πρόσθια δόντια. Στην περίπτωση εφαρμογής και
των κάτω δοντιών , είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο χρόνος βουρτσίσματος  για περίπου 15 δευ-
τερόλεπτα. • Βιδώστε το καπάκι της οδοντόβουρτσας. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια
τζελ, ειδικά  κατά τη μεταφορά,  περιστρέψτε ελαφρώς το δακτυλίου  προς την κατεύθυνση
"DOWN" • Επαναλάβετε για 2-3 φορές την ημέρα, κατά προτίμηση μετά από στοματική υγιεινή
(συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την οδοντόκρεμα Enamel Plus  με χαμηλή τριβή που βοηθάει
στην  απευαισθητοποίηση των δοντιών και τη λεύκανση όπως επίσης και το  οδοντιατρικό
νήμα της Ena® Orla care line.) Η πρωτοποριακή συσκευασία επιτρέπει να εκτελέσετε τη θε-
ραπεία ακόμα και όταν δεν βρίσκεστε στο σπίτι, πχ στο γραφείο ή στο γυμναστήριο, χρησι-

μοποιώντας προηγουμένως το μαντιλάκι digital brush  για το καθαρισμό των δοντιών). Μετά
την επείδηξη της θεραπείας  στον ασθενή, το προϊόν μπορεί να παραδοθεί με τις εσώκλειστες
οδηγίες. Ο ασθενής πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την ανάγκη να μειωθεί η πρόσληψη
τροφίμων και ποτών, τα οποία έχουν  αυξημένη ικανότητα να προκαλέσουν αποχρωματισμό,
τον αριθμό των τσιγάρων και όλες τις συνήθειες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Επιπλέον, ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει τις πιθανές
παρενέργειες υπερευαισθησίας.Αν αυτές γίνονται ιδιαίτερα ενοχλητικές, η θεραπεία θα πρέ-
πει να ανασταλεί προσωρινά.
Ο προτεινόμενος κύκλος θεραπείας είναι:
1 λεπτό,δύο με τρεις φορές τη μέρα,μέχρι να τελειώσει το υλικό το οποίο είναι αρκετο για μια
θεραπεια 2/3 εβδομάδων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Προσοχή! Απομακρύνετε  την προστατευτική ταινία πριν τη χρήση
1. Δεν  πρέπει  να χρησιμοποιηθεί από άτομα κάτω των 18 ετών.
2. Να πωλείται μόνο σε οδοντιάτρους. Για κάθε κύκλο χρήσης, η πρώτη χρήση γίνεται μόνο
από οδοντιάτρους ή υπό την άμεση εποπτεία τους  εάν διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο
ασφάλειας. Στη συνέχεια το  ENA®WHITE 2.0 μπορεί να
χορηγείται στον ασθενή για να ολοκληρωθεί ο κύκλος της θεραπείας.
3. Παρακαλώ σημειώστε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη 
συσκευασία και υποδεικνύεται από το σύμβολο της κλεψύδρας (μήνας / έτος).
4. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.Ξεπλύνετε αμέσως για μερικά λεπτά αν το προϊόν έλθει
σε επαφή μαζί τους. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το
κάνουμε. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει, ζητήστε ιατρική συμ-
βουλή. Η χρήση του υπεροξειδίου μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά προβλημάτων, η πιο κοινή
είναι υπερευαισθησία της οδοντίνης και ερεθισμός του βλεννογόνου. Ως εκ τούτου αντενδεί-
κνυται στην παρουσία ορισμένων προϋποθέσεων, όπως αναφέρονται παρακάτω: • Οι εκτε-
θειμένες περιοχές οδοντίνης • Εγκυμοσύνη • Παρουσία φλεγμονής των ούλων • Παρουσία
εκτεταμένης τερηδόνας • Παρουσία του αμαλγάματος  σε  αποκαταστάσεις στην πρόσθια πε-
ριοχή.(γκρι χρωματισμός που προκαλείται από τη χημική αντίδραση υπεροξειδίου με το
ασήμι) • ατέλειες σφραγισμάτων  • υπερευαισθησία της οδοντίνης. Μια ορισμένη μείωση της
σκληρότητας της αδαμαντίνης, μετά από την επίδραση του υπεροξειδίου του υδρογόνου,
έχει πρόσφατα παρατηρειθεί, η οποία παρ 'όλα αυτά, επιστρέφει στην αρχική της κατάσταση,
αμέσως μετά τη θεραπεία. Τοπική εφαρμογή ενός τζελ φθορίου ( Ena White τζελ απευαισθη-
τοποίησης ), το οποίο εκ νέου ανοργανοποιεί σταδιακά το σμάλτο βοηθάει στο να αντιμετω-
πίσουμε την υπερευεσθησία του πολφού. Τέλος, σημειώνεται ότι οι θεραπείες με υπεροξείδιο
του υδρογόνου επηρεάζουν τη δυνατότητα συγκόλλησης μιας αποκατάστασης, διότι επι-
δρούν  στην παρουσία υπολειμματικών ελευθέρων ριζών επί της επιφανείας του δοντιού και



αυτό θα μπορούσε   να επηρεάσει την αντοχή του δεσμού μεταξύ του συγκολλητικού συ-
στήματος και της επιφάνειας του δοντιού. Συνεπώς, είναι σκόπιμο νε περιμένουμε τουλάχι-
στον δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, πριν από την απόκτηση κλινικά
βιώσιμων συγκολλητικών δεσμών. Όσον αφορά στους μαλακούς ιστούς, είναι απαραίτητο
να αποφευχθεί  το βούρτσισμα  με το υλικό  λεύκανσης που έχει ως συνέπεια το περισσότερο
ή λιγότερο ερεθισμό των ούλων, αίσθηση  δυσάρεστης γεύσης και ερεθισμός του ουρανί-
σκου.(Η ειδική κεφαλή GUM CARE ™ μειωμένου μεγέθους περιορίζει τον κίνδυνο επαφής με
τον ιστό των ούλων). Η χρήση του υπεροξειδίου γενικά δεν συνιστάται για έναν ασθενή, ο
οποίος είχε πρόσφατα περιοδοντική χειρουργική επέμβαση, ούτε σε άτομα με ειδικές ανάγ-
κες ή σε βαρείς καπνιστές. Αν προκύψει δυσφορία των δοντιών ή των ούλων (όπως υπερ-
βολική ευεσθησία ), ενημερώστε τον ασθενή να διακόψει τη θεραπεία και να κλείστε
ραντεβού για την αξιολόγηση. Διατηρήστε τον έλεγχο του λευκαντικού συστήματος και της
οδοντόβουρτσας σε κάθε ραντεβου με τον ασθενη. Παρακολουθήστε τη πρόοδο της λεύκαν-
σης των ασθενών ώστε να αποτραπούν προβλήματα λεύκανσης πέρα   από το επιθυμητό επί-
πεδο. Κατανοήστε τις απαιτήσεις κάθε ασθενούς πριν την έναρξη της θεραπείας. Ενημερώστε
τους ασθενείς ότι οι υπάρχουσες αποκαταστασεις σφραγίσματα, κλπ, δεν ασπρίζουν, παρα

μόνο τα φυσικά δόντια. Το ENA WHITE 2.0 είναι σύστημα λεύκανσης που  παριέχει μια οδον-
τόβουρτσα με διανεμητή μέσα στην οποία υπάρχει υλικό 6 ml. Η οδοντόβουρτσα είναι μιας
χρήσεως και μόλις το υλικό τελειώσει, πρέπει να πεταχτεί, ενώ οι ασθενείς θα πρέπει να κα-
θοδηγούνται σχετικά με την νακύκλωση του προιόντος, όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες για
τους ασθενείς. Σε περίπτωση που το σύνολο του πακέτου λήγει πριν από τη χρήση, θα πρέπει
να καταστραφεί ως επικίνδυνο προϊόν. Αποθηκεύστε την οδοντόβουρτσα στο ψυγείο σε θερ-
μοκρασία 2 ° C - 8 ° C (36 ° F-46 ° F). Δώστε οδηγίες στους ασθενείς να κρατήσουν  το προϊόν
μακριά από τη θερμότητα ή / και το άμεσο ηλιακό φωςκαι να αποθηκεύσουν το προϊόν στο
ψυγείο, ακόμη και αν αυτό είναι δυνατό να αποθηκεύτει σε θερμοκρασία δωματίου (20 ° C -
68 ° F) για μέγιστο 2-3 εβδομάδες. Εάν η θεραπεία διακοπεί, αποθηκεύετε το προϊόν στο ψυ-
γείο. Το ENA® WHITE 2.0 περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η κατάποση μεγάλων ποσο-
τήτων μπορεί να είναι επιβλαβής. Το καινοτόμο σύστημα με την οδοντόβουρτσα που
σχεδιάστηκε  για τη βελτιστοποίηση και την επιτάχυνση της θεραπείας εμποδίζει τον ασθενή
από την κατάποση μεγάλων ποσοτήτων υλικού.. Ζητήστε από τους ασθενείς να μην κατα-
πίνουν τις εκπλύσειςή το υλικό λεύκανση και να ξεπλύνουν προσεκτικά μετά τη χρήση και
στις περιοχές κάτω από τα χείλη.

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι
από την οδοντόβουρτσα.

Απομακρύνετε την προστατευτική
ταινία

Αφαιρέστε την οδοντόβουρτσα από
τον διανομέα

Βιδώστε πάλι την οδοντόβουρτσα

Περιστρέψτε το δακτύλιο προς την
κατεύθυνση UP μέχρι το υλικό να
έρθει έξω από την οπή μεταξύ των
τριχών. Είναι αρκετή μία δόση όπως ο
όγκος μιας φακής

Ο ασθενής πρεπει να βουρτσιζει τα
δόντια του με οριζόντιες και κυκλικές
κινήσεις για 30 δευτερόλεπτα απο-
φεύγοντας την επαφή με τα ούλα .

Ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα με
νερό

Βουρτίστε πάλι για άλλα 30 δευτερό-
λεπτα και ξεπλύνετε.

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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