
The fastest home bleaching

Naudojimo instrukcija ODONTOLOGUI
ENA® WHITE 2.0 yra odontologo kontroliuojama ir stebima dantų balinimo sistema naudojimui namuose.
Tai sistema, kurią sudaro specialus dantų šepetėlis, turintis dispenserį, kuriame yra skaidraus, mėlyno,
mėtų aromato, didelio klampumo 6% vandenilio peroksido gelio. 
Gelis aplikuojamas specialiu šepetėliu, valant ima veikti aktyvatorius XS151TM, kuris leidžia sutrumpinti
kasdienės aplikacijos laiką iki 2 minučių, vietoj įprastų 6 – 8 valandų, kurių reikia naudojant standartines
naminio balinimo sistemas. Negalima naudoti priemonės, jei žinoma apie alergiją ar bent vienos sude-
damosios dalies, nurodytos etiketėje,  netoleravimą. Mėtų skonis kai kuriems pacientams gali būti erzi-
nantis.  

NAUDOJIMAS NAMUOSE
Prieš pradedant, rekomenduojama paskirti pacientui vizitą, per kurį reiktų atlikti profesionalią burnos hi-
gieną, pašalinant visas dantų dėmes ir apnašas bei nupoliruojant emalį.
Dantų šepetėlyje yra dispenseris su balinamuoju geliu. Prieš perduodant produktą pacientui, odontologas
turi nuimti kamštelį, atsukti dantų šepetėlio galvutę, nuimti apsauginę plėvelę ir prisukti dantų šepetėlio
galvutę atgal (mažo dydžio galvutė GUM CARE ™ leidžia išvengti kontakto su dantenomis).  Tuomet
specialistas turi sukti šepetėlio apačioje esantį žiedą prieš laikrodžio rodyklę kryptimi „UP“, kol  iš skylutės
tarp šerelių pasirodys gelis.  Būtina nedidelė dozė. Išmokykite pacientą tinkamai naudoti produktą,
padėdami atlikti pirmąją procedūrą drauge su juo. Kasdieniniam naudojimui pacientas turės:
- išimti iš šaldytuvo dantų šepetėlį  ENA® WHITE 2.0 ir atsukti kamštelį;
- šepetėlio apačioje esantį žiedą sukti prieš laikrodžio rodyklę kryptimi „UP“, kol  iš skylutės tarp šerelių
pasirodys nedidelis gelio kiekis (po pirmos aplikacijos pakaks pasukti žiedą per 2 – 3 žymas) ir valyti dantis
30 sekundžių, stengiantis neliesti dantenų;
- nuskalauti šepetėlį vandeniu ir vėl valyti dantis 30 sekundžių, tada gerai išsiskalauti burną su vandeniu.
PASTABA: Nurodytas veikimo laikas yra pakankamas šešiems centriniams viršutiniams dantims. Jei norite
nubalinti ir apatinius dantis, pailginkite valymo laiką 15-a sekundžių;
- užsukite dantų šepetėlio kamštelį. Kad neišsipiltų gelis, ypač transportuojant priemonę, lengvai pasukite
žiedą kryptimi „DOWN“;
- kartokite procedūrą 2 – 3 kartus per dieną, geriau išsivalius dantis (rekomenduojame naudoti Enamel
Plus dantų pastą, kuri yra mažai abrazyvi, nujautrinanti ir lengvai balinanti, ir tarpdančių siūlą iš Ena®

Oral Care linijos. Inovatyvi pakuotė ledžia atlikti procedūrą net kai jūs ne namie, pvz.biure ar sporto salėje,
tiesiog nuvalykite dantis  Digital Brush servetėle.) 
Parodžius pacientui balinimo eigą, galima atiduoti jam produktą drauge su naudojimo instrukcijomis.
Reikia informuoti pacientą, kad sumažintų vartojimą maisto produktų ir gėrimų, kurie gali sukelti dantų
spalvos pakitimus, sumažintų cigarečių kiekį ir atsisakytų kitų įpročių, kurie gali neigiamai paveikti balinimo
efektyvumą. Taip pat svarbu perspėti pacientą, kad gali padidėti dantų jautrumas, ir jei jis taptų įkyrus,
reikėtų laikinai sustabdyti balinimą.

REKOMENDUOJAMA BALINIMO CIKLO TRUKMĖ YRA:
1 minutė du ar tris kartus per dieną, kol baigiasi dispenserio turinys, t.y. gelio užtenka 2 – 3 savaičių
gydymo kursui.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
Įspėjimas! Pašalinkite apsauginę plėvelę prieš naudojimą

1. Nenaudoti asmenims, jaunesniems nei 18 metų.
2. Parduoti galima tik praktikuojantiems odontologijos specialistams. Kaskart pradėjus vartoti priemonę,
pirmą procedūrą atlieka odontologijos specialistas arba pacientas, atidžiai stebimas specialisto. Po to ENA®
WHITE 2.0  atiduodama pacientui, kad jis galėtų savarankiškai tęsti procedūrų ciklą.
3. Paisykite galiojimo datos, atspausdintos ant produkto išorinės pakuotės prie smėlio laikrodžio ženklo
(mėnuo/metai).
4. Venkite kontakto su akimis; įvykus kontaktui, kelias minutes skalaukite akis. Išsiimkite kontaktinius
lęšius, jei juos naudojate ir galite lengvai išimti. Tęskite skalavimą. Jei akių sudirgimas išlieka, kreipkitės
medicininės pagalbos.
Peroksido naudojimas gali sukelti daug problemų, kurių dažniausios yra dentino jautrumas ir gleivinės
sudirginimas; todėl jis nenaudotinas šiais atvejais:
• Atviros dentino vietos • Nėštumas • Aktyvus gleivinės uždegimas
• Pažengęs kariesas • Amalgaminės restauracijos priekiniuose dantyse (peroksido – sidabro cheminė re-
akcija gali lemti pilkos spalvos atsiradimą) • Nesandarios užpildo ribos • Dentino hiperjautrumas
Neseniai pastebėta, kad po dantų balinimo iš dalies sumažėja emalio paviršiaus mikrotvirtumas, bet baigus
visą balinimo procedūrų ciklą dėl remineralizacijos proceso, prasidedančio iškart po balinimo (Ena White
gelis jautrumui slopinti), sutrikimas savaime atsitaiso. Patariama šiuo laikotarpiu tepti dantų paviršių



fluoro geliais, kurie pagreitina emalio remineralizaciją ir sumažina pulpos jautrumą. 
Be to, žinoma, kad balinimo procedūros pablogina adhezinį restauravimą, kadangi dėl likusių laisvųjų
radikalų danties paviršiuje susilpėja jungties tarp rišiklio ir danties struktūros stiprumas. Dėl šios
priežasties, kad sukibimo stiprumas būtų kliniškai priimtinas, po balinimo siūloma palaukti mažiausiai
dvi savaites.  Minkštųjų audinių saugumas daugiausia priklauso nuo sugebėjimo neliesti geliu suteptu
šepetėliu dantenų. Gali kilti lengvesnis ar sunkesnis dantenų uždegimas, jautrumas, nemalonus skonis
ar gomurio deginimo pojūtis ( mažo dydžio galvutė GUM CARE ™ leidžia išvengti kontakto su dantenomis). 
Medžiagų, kurių sudėtyje yra vandenilio peroksido, nederėtų naudoti asmenims, kuriems neseniai buvo
atliktos apydančio operacijos, neįgaliesiems, nėščioms moterims, rūkoriams. Jei nemalonūs pojūčiai ant
dantenų ar dantų išlieka (pvz. per didelis jautrumas temperatūroms), informuokite pacientą, kad reikia
nutraukti gydymą ir susitarti dėl vizito pas odontologą.  Kontroliuokite, kaip pacientas naudoja ENA®
WHITE 2.0, kito vizito metu patikrindami dispenserį. Stebėkite paciento dantų baltėjimo procesą, kad
neviršytų sutartos ribos ar kad dantų audiniai nesidarytų permatomi. Išsiaiškinkite kiekvieno paciento

lūkesčius prieš pradėdami gydymą. Informuokite pacientą, kad jo turimos dantų restauracijos ir karūnėlės,
kitaip nei natūralūs dantys,  nepabals.  Ena® White 2.0 tiekiamas dantų šepetėlyje su 6 ml tūrio dispen-
seriu.  Šis dantų šepetėlis yra vienkartis ir pasibaigus geliui turėtų būti išmestas tokiu būdu, koks nurodytas
paciento instrukcijoje. Tuo atveju, jei pasibaigia visos pakuotės galiojimo laikas, produktą reikia eliminuoti
kaip pavojingą atlieką. ENA® WHITE 2.0 laikykite šaldytuve, esant 2°C - 8°C (36°F-46°F) temperatūrai.
Informuokite pacientą, kad gelį reikia saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių, ir geriausia laikyti
jį šaldytuve, net jei esant reikalui 2 – 3 savaites jį galima laikyti ir kambario temperatūroje (20°C – 68°F).
Tuo atveju, gydymo cikle atsiradus ilgesnei pauzei, padėkite gelį į šaldytuvą. ENA® WHITE 2.0 sudėtyje
yra vandenilio peroksido; praryti didelius jo kiekius gali būti pavojinga. Inovatyvi aplikavimo sistema su
dantų šepetėliu, sukurta taip, kad optimizuotų ir pagreitintų balinimą, neleidžia pacientui praryti didelio
gelio kiekio. Paaiškinkite pacientui, kad negalima nuryti nei gelio, nei išskalauto vandens su geliu, ir kad
būtina krupščiai išskalauti burnos  ertmę, įskaitant ir sritį už lūpų. 

Pasukite ir nuimkite dantų šepetėlio
kamštelį

Pašalinkite apsauginę plėvelęAtsukite dantų šepetėlį ir nuimkite jį nuo
dispenserio.

Prisukite atgal dantų šepetėlį

Šepetėlio apačioje esantį žiedą sukite prieš
laikrodžio rodyklę kryptimi „UP“, kol  iš sky-
lutės tarp šerelių pasirodys nedidelis gelio
kiekis. 

Pacientas turi valyti norimus nubalinti dan-
tis 30 sekundžių sukamaisiais ir horizonta-
liaisiais judesiais stengiantis neliesti dantenų

Nuplaukite šepetėlį tekančiu vandeniu Vėl valykite šepetėliu maždaug 30
sekundžių ir kruopščiai išskalaukite.

DISTRIBUTOR UAB ASTRAVITA
el.p.: astravita@gmail.com 

Tel. +370 655 38009 
www.astravita.lt
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