
The fastest home bleaching

Kasutusjuhised: HAMBAARST
ENA® WHITE 2.0 on hambaarsti nõustamisel ja järelevalvel kasutatav kodune valgendussüsteem. See koosneb
erilisest dosaatoriga hambaharjast, mis sisaldab sinist läbipaistvat piparmündimaitselist suure viskoossusega 6%
vesinikperoksiidi geeli. Seda kasutatakse valgendusgeeli sisaldava erilise hambaharjaga. Aktseleraator XS151™
aktiveerub harjamise ajal ja tänu sellele väheneb tavalistele valgendussüsteemidele omane igapäevane 6- või
8-tunnine kasutusaeg vaid 2 minutile. Toodet ei tohi kasutada, kui inimesel on teadaolev allergia või tundlikkus
sildil nimetatud koostisosade suhtes. Piparmünt võib mõjuda mõnele patsiendile ärritavalt.

KODUNE KASUTAMINE
Enne alustamist on soovitatav teha profülaktilised ja suuhügieeni protseduurid, sh eemaldada katt ja plekid ning
puhastada ja poleerida email. Hambaharja kuulub valgendusgeeli sisaldav dosaator. Kui hambaarst annab toote
patsiendile, peab ta eemaldama korgi, keerama harja pea lahti, eemaldama kaitsekile ja kinnitama uuesti
harjapea. (Spetsiaalne väiksema suurusega harjapea GUM CARE™ vähendab igemetega kokkupuutumise riski.)
Seejärel tuleb keerata harja allosas olevat rõngast vastupäeva tähise „UP” suunas seni, kuni geel väljub harjaste
vahel olevast avast. Vaja läheb väikse herne suurust geelikogust. Patsiendi juhendamiseks laske tal toodet esimest
korda kasutada teie juuresolekul. Igapäevaselt peab patsient toote kasutamisel järgima järgmisi juhiseid.
• Võtke hambahari ENA® WHITE 2.0 külmkapist ja eemaldage sellelt kork.
• Keerake harja allosas olevat rõngast vastupäeva tähise „UP” suunas seni, kuni harjaavast väljub väikse herne
suurune kogus geeli (pärast esimest kasutust tuleb ringi keerata vaid 2 või 3 korda). Hambaid tuleb harjata
umbes 30 sekundit, vältides geeli sattumist igemetele. 
• Loputage hambaharja veega ja harjake hambaid uuesti umbes 30 sekundit, seejärel loputage suu veega
tavapärasel viisil.
MÄRKUS. Nimetatud kasutusajast piisab 6 ülemise esihamba valgendamiseks. Kui patsient soovib valgendada
ka alahambaid, siis tuleb hambaid harjata umbes 15 sekundit kauem 
• Eemaldage kork harjalt. Geeli tilkumise vältimiseks (eriti ringi liikudes) keerake rõngast pisut tähise „DOWN” suunas. 
• Korrake valgendamist 2 kuni 3 korda päevas, soovitatavalt pärast hammaste pesemist (soovitame kasutada
madala abrasiivsusega, tundlikust vähendava ja valgendava koostisega hambapastat Enamel Plus ning hambaniiti
IF Interdental Floss, mis kuulub Ena® Oral Care'i tootesarja. Uuenduslik pakend võimaldab kasutada toodet ka
väljaspool kodu, nt töö juures  või spordisaalis, kasutades enne hammaste puhastamiseks toodet Digital Brush
Towel). Kui olete patsiendile toote kasutamist selgitanud, võib toote koos juhistega üle anda. Patsiendile tuleb

selgitada, et soovitatav on vähendada hamba värvust muuta võivate söökide ja jookide tarbimist ning piirata
suitsetamist ja muid harjumusi, mis võivad valgendamist negatiivselt mõjutada. Lisaks tuleb patsiendile selgitada,
et toote kasutamisel võib esineda ajutist ülitundlikkust ja kui see muutub häirivaks, siis tuleb valgendamine
ajutiselt katkestada.
VALGENDAMISTSÜKLI SOOVITATUD KESKMINE PIKKUS:
1 minut, kaks või kolm korda päevas, kuni dosaator on tühi. Sellest piisab 2 kuni 3 nädala pikkuseks kasutamiseks.

ETTEVAATUSABINÕUD
Hoiatus! Enne kasutamist eemalda kaitsekile
1. Patsient peab olema vähemalt 18-aastane.
2. Müüa ainult hambaravispetsialistidele. Iga kasutamistsükli puhul tuleb esimest korda protseduur teha

hambaarstil või hambaarsti otsese järelevalve all, kui nii on tagatud samaväärne turvalisus. Pärast seda võib
toote ENA® WHITE 2.0 anda üle patsiendile, kes viib valgendustsükli lõpule.

3. Pange tähele pakendile trükitud aegumiskuupäeva, mida tähistab liivakellasümbol (kuu/aasta).
4. Vältige geeli silma sattumist. Toote silma sattumisel loputage mitu minutit veega. Kui kannate kontaktläätsi,

eemaldage need võimaluse korral. Jätkake loputamist. Kui silmaärritus ei möödu, võtke ühendust arstiga.
Peroksiidi kasutamine võib põhjustada erinevaid probleeme, kõige sagedamini hamba ülitundlikkust ja ige-
meärritust. Seetõttu pole toodet soovitav kasutada allolevatel juhtudel. 

• Paljastunud dentiin 
• Rasedus 
• Igemepõletik 
• Ulatuslik kaaries 
• Esihamba amalgaamrestauratsioon (peroksiidi ja hõbeda keemiline reaktsioon võib anda halli värvitooni) 
• Defektsed täidiseservad 
• Hamba ülitundlikkus. Hiljuti on tuvastatud, et vesinikperoksiidiga töötlemine vähendab mõningal määral emaili
mikrokõvadust, kuid emaili algne olek taastub tänu remineraliseerimisele, mis toimub pärast valgendamist. Pulbi
tundlikkuse vähendamiseks on soovitatav kanda hammastele fluoriidi geeli (nt Ena White'i tundlikkust vähendav
geel), mis remineraliseerib järk-järgult emaili. 
Lisaks on tuvastatud, et vesinikperoksiidiga töötlemine häirib adhesiivsete restauratsioonide kasutamist, sest see
mõjutab vabade radikaalide olemasolu hambapinnal, mis võib adhesiivsüsteemi ja hambapinna vahelise kontakti



tugevust muuta.  Seega on soovitatav oodata vähemalt kaks nädalat pärast valgendamise lõppemist, enne klii-
niliselt püsiva  adhesiivkontakti loomist. Toote kasutamisel tuleb vältida pehmete kudede harjamist valgendu-
sgeeliga, sest see põhjustab kergemat või raskemat igemeärritust, ebameeldivat maitset suus ja kõrvetustunnet
suulaes (erilise väikse harjapeaga GUM CARE ™ vähendab igemega kokkupuutumise riski). Peroksiidi ei soovitata
üldiselt kasutada patsientidel, kellel on hiljuti olnud periodontaalne operatsioon, kellel on puue või kes on ahel-
suitsetajad. Kui igeme või hamba tundlikkus püsib (nt suur tundlikkus temperatuuri suhtes), paluge patsiendil
valgendamine peatada ja leppige kokku aeg hammaste seisundi hindamiseks. Reguleerige valgendusaine ENA®

WHITE 2.0 kasutamist, andes patsiendile ainult ühe valgendussüsteemiga hambaharja. Jälgige valgendami-
sprotsessi edenemist, et vältida liiga valget või läbipaistvat tulemust. Enne protsessi algust tehke selgeks patsiendi
ootused. Selgitage patsiendile, et kuigi loomulik hambavärvus tõenäoliselt valgeneb, siis olemasolevate kroonide,
täidiste jms värv ei muutu. Ena White 2.0 on saadaval hambaharjas, mille dosaator sisaldab umbes 6 ml toodet.
Kui geel on otsas, tuleb hambahari ära visata ja patsiendile tuleb selgitada, et valgendamisprotsessi lõppedes
tuleb hambahari ära visata nii, nagu on kirjeldatud patsiendijuhistes. Kui toode aegub enne kasutamist, tuleb

see kõrvaldada ohtliku tootena. Hambaharja tuleb hoida külmikus temperatuuril 2 °C kuni 8 °C (36 °F kuni
46 °F). Selgitage patsiendile, et toodet ei tohi hoida kuuma temperatuuri ja/või otsese päikesevalguse käes
ning et toodet tuleb hoida külmikus, ehkki seda võib hoida 2 kuni 3 nädalat ka toatemperatuuril (20 °C (68
°F). Kui toote kasutamises tehakse paus, tuleb hoida toodet külmikus. ENA® WHITE 2.0 sisaldab vesinikpe-
roksiidi, suurte koguste allaneelamine võib olla kahjulik. Uuenduslik hambaharjaga kasutussüsteem, mis on
loodud protsessi optimeerimiseks ja kiirendamiseks, aitab vältida suurte koguste allaneelamist. Öelge patsiendile,
et geeli või geeliloputusvett ei tohi alla neelata ja peale toote kasutamist tuleb suud hoolikalt loputada (k.a
huulte ümbrust). Keerake hambaharja kork lahti ja eemaldage see. Keerake hambahari lahti ja eemaldage see
dosaatori küljest. Eemaldage kaitsekile pintsettidega. Keerake hambahari tagasi dosaatorile. Keerake rõngast
tähise UP suunas seni, kuni geel väljub harjaste vahel olevast avast. Vaja läheb väikse herne suurust geelikogust.
Patsient peab harjama valgendatavaid hambaid umbes 30 sekundit, vältides niipalju kui võimalik geeli igemetele
sattumist. Harjake uuesti 30 sekundit ja loputage hoolikalt.

Keerake hambaharja kork lahti
ja eemaldage see.

Eemalda kaitsekileKeerake hambahari lahti ja
eemaldage see dosaatori küljest

Keerake hambahari tagasi 
dosaatorile

Keerake korki vastupäeva tähise
UP suunas geeli väljumiseni har-
jastevahelisest avast. Vaja läheb
väikse herne suurust geeliko-
gust.

Patsient peab harjama valgenda-
tavaid hambaid umbes 30 sekun-
dit horisontaal- ja roteeruvate
liigutustega, vältides nii palju kui
vôimalik geeli igemele sattumist

Loputage hambahari jooksva vee
all.

Harjake uuesti 30 sekundit ja
loputage hoolikalt.

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

Tel. (+39) 0185 7887 880
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