
The fastest home bleaching

Gebruiksaanwijzing voor de TANDARTS
ENA® WHITE 2.0 is een door de tandarts gecontroleerd en onder supervisie van de tandarts toegepast tanden-
bleeksysteem voor thuis. Het is een systeem dat bestaat uit een speciale tandenborstel met een dispenser, die
een lichtblauwe gel bevat met 6% waterstofperoxide, muntsmaak en een hoge viscositeit.  De bleekgel wordt
aangebracht met de speciale tandenborstel. De accelerator XS151™ wordt geactiveerd tijdens het poetsen en
reduceert de dagelijkse behandelingsduur tot slechts twee minuten, in plaats van de 6-8 uur die nodig is bij
conventionele bleeksystemen. ENA® WHITE 2.0  mag niet worden gebruikt bij bekende allergieën of intoleranties
voor één of meer van de op het etiket genoemde bestanddelen. De muntsmaak kan voor sommige patiënten
irriterend zijn.

THUISBEHANDELING
Voorafgaand aan de behandeling is het verstandig om de patiënt in te plannen voor een profylaxe- en mondhy-
giënebezoek en het gebit te reinigen en te polijsten.
ENA® WHITE 2.0  bestaat uit een tandenborstel met een dispenser met bleekgel. Wanneer het systeem geleverd
wordt aan de patiënt moet de tandarts de dop losdraaien, de kop van de borstel losdraaien, de verzegeling  verwijderen
en de tandenborstel weer in elkaar draaien (de speciale kleinere GUM CARE™-kop beperkt het risico op contact met
het tandvlees); vervolgens moet de ring op de onderzijde van de tandenborstel linksom gedraaid worden in de richting
“UP” tot de gel uit de opening tussen de borstelharen komt. De dosis die nodig is heeft de grootte van een kleine
erwt. Instrueer de patiënt bij de eerste behandeling hoe het product te             gebruiken.
Voor de dagelijkse behandeling moet de patiënt als volgt te werk gaan:
• neem de tandenborstel ENA® WHITE 2.0 uit de koelkast en schroef de dop los. 
• draai de ring onderaan op de tandenborstel linksom in de richting “UP” tot een hoeveelheid gel ter grootte
van een kleine erwt tevoorschijn komt (na de eerste toepassing, uitgevoerd onder toezicht van de tandarts) is
het voldoende om de ring 2-3 merktekens te draaien). Poets vervolgens de tanden gedurende ongeveer 30
seconden; vermijd daarbij het meepoetsen van het tandvlees.
• spoel de tandenborstel af met water en poets de tanden nog eens 30 seconden. Spoel de mond daarna zoals
gebruikelijk zorgvuldig met water. NB: De aangegeven toepassingstijden zijn voldoende voor een behandeling
van de 6 boven voortanden. Als ook de ondertanden moeten worden gebleekt, is het noodzakelijk om de po-
etstijd met ongeveer 15 seconden te verlengen.
• draai de dop weer op de tandenborstel. Om verspilling van gel te voorkomen, met name tijdens het vervoer,
moet de ring iets worden gedraaid in de richting “DOWN” 
• 2-3 maal per dag herhalen, bij voorkeur na mondhygiëne (aanbevolen wordt om de tandpasta Enamel Plus,

met lage schuurwaarde, desensibiliserende en tandblekende werking en de IF Interdental Floss uit de Ena®

Oral Care-lijn te gebruiken. De innovatieve verpakking maakt het mogelijk om de behandeling zelfs buitenshuis
uit te voeren, bijvoorbeeld op kantoor of in de sportschool, met gebruikmaking vooraf van het Digital Brush-
doekje voor het reinigen van de tanden). Nadat de behandeling aan de patiënt is voorgedaan, kan het product
worden meegegeven met de bijgesloten instructies. De patiënt moet worden geïnformeerd over de noodzaak
om minder voedsel en dranken te gebruiken die relatief veel verkleuring veroorzaken, minder sigaretten te
roken en alle gewoonten af te leren die een negatieve invloed kunnen hebben op de werkzaamheid van de
behandeling. Bovendien moet de patiënt geïnformeerd worden over mogelijk tijdelijke  tandgevoeligheid; als
deze erg onaangenaam wordt, moet de behandeling tijdelijk worden onderbroken.

DE AANBEVOLEN GEMIDDELDE BEHANDELINGSCYCLUS IS:
1 minuut, twee of drie maal daags tot de inhoud van de dispenser is opgebruikt. Dit is voldoende voor een
behandeling van 2-3 weken.

VOORZORGSMAATREGELEN:
Waarschuwing! Voor gebruik de verzegeling verwijderen
1. Niet geschikt voor personen onder de 18 jaar.
2. Uitsluitend bestemd voor verkoop aan tandartsen. Voor elke gebruikscyclus geldt dat het eerste gebruik uit-
sluitend mag plaatsvinden door tandartsen of onder hun directe supervisie als een gelijkwaardig veiligheidsniveau
is verzekerd. Daarna kan ENA® WHITE 2.0 aan de patiënt worden verstrekt om de behandelingscyclus te voltooien.
3. NB Zie voor uiterste houdbaarheidsdatum de buitenverpakking (maand/jaar)  
4. Contact met de ogen vermijden; onmiddellijk spoelen gedurende enkele minuten bij contact met de ogen
onmiddellijk spoelen gedurende enkele minuten. 
. Indien aanwezig, contactlenzen verwijderen mits dit gemakkelijk kan. Doorgaan met spoelen. Bij aanhoudende
oogirritatie een arts raadplegen. Het gebruik van peroxide kan aanleiding geven tot een aantal problemen, met
als meest voorkomende dentineovergevoeligheid en slijmvliesirritatie; het product is gecontra-indiceerd bij: 
• Blootliggende dentinegebieden • Zwangerschap • Aanwezigheid van tandvleesontsteking
• Aanwezigheid van ernstige cariës • Aanwezigheid van amalgaamrestauraties in de voortanden (mogelijke
grijskleuring veroorzaakt door de chemische reactie peroxide-zilver) • Slechte randaansluitingen bij  restauraties
• Dentine-overgevoeligheid. Recentelijk is na behandeling met waterstofperoxide een bepaalde vermindering
in de microhardheid van glazuur waargenomen, maar deze herstelt zich dankzij het remineralisatieproces dat
onmiddellijk na de behandeling begint. Plaatselijke toepassing van een fluoridegel (d.w.z. Ena White-desensi-



biliseringsgel) die progressief het glazuur remineraliseert is geïndiceerd voor het reduceren van het verschijnsel
pulpagevoeligheid. Ten slotte werd opgemerkt dat de mogelijkheid om een adhesieve restauratie uit te voeren
bepaald wordt door de behandelingen met waterstofperoxide, omdat deze van invloed zijn op de aanwezigheid
van resterende vrije radicalen op het tandoppervlak. Deze zouden de hechting tussen het adhesief systeem en
het tandoppervlak kunnen beïnvloeden. Voor een klinisch betrouwbare hechting is het daarom aanbevolen om
na de bleekbehandeling minimaal twee weken te wachten. Met betrekking tot de zachte weefsels is het nood-
zakelijk om deze niet mee te poetsen bij de toepassing van de bleekgel, waardoor er minder kans is op acute
gingiva-irritaties, gewaarwordingen van een onplezierige smaak en een branderig gevoel in het gehemelte (de
speciale kleinere kop GUM CARE™ beperkt het risico op contact met gingivaweefsel). Het gebruik van peroxide
in het algemeen wordt niet aanbevolen voor een patiënt die recent parodontale chirurgie heeft ondergaan noch
bij gehandicapte patiënten of bij zware rokers. Als de gingiva- of tandproblemen aanhouden (zoals sterke tem-
peratuurgevoeligheid) moet de patiënt geadviseerd worden met de behandeling te stoppen en een afspraak te
maken voor een evaluatie. Houd de controle over het ENA® WHITE 2.0-bleekmiddel en verstrek één tanden-
borstelbleeksysteem tot de volgende afspraak. Controleer de voortgang van het bleken bij de patiënten om te

voorkomen dat het bleken voorbij het gewenste kleurniveau of de mate van translucentie komt. Bespreek de
verwachtingen van elke patiënt voordat de behandeling wordt gestart. Informeer de patiënten dat bestaande
kronen, tandkleurige vullingen etc. niet wit worden. Ena White 2.0 wordt geleverd als tandenborstel met een
dispenser die ongeveer 6 ml bleekgel bevat. De tandenborstel is disposable en zodra de gel op is, moet de
borstel worden weggegooid zoals aangegeven in de patiëntengebruiksaanwijzing. Als de gehele verpakking
vóór gebruik over de uiterste gebruiksdatum is, moet het als chemisch afval worden verwijderd. Bewaar de
tandenborstel in de koelkast bij een temperatuur van 2 °C – 8 °C. Instrueer patiënten om het product uit de
buurt te houden van een warmtebron en/of direct zonlicht en het product te bewaren in de koelkast, alhoewel
het mogelijk is om het product op kamertemperatuur te bewaren (20 °C) gedurende max. 2-3 weken. Als de
behandeling wordt onderbroken, moet het product in de koelkast worden bewaard. ENA® WHITE 2.0 bevat
waterstofperoxide; het doorslikken van grote hoeveelheden kan schadelijk zijn. Het innovatieve toepassingssy-
steem met een tandenborstel is  bedoeld om de behandeling te optimaliseren en te versnellen waardoor voor-
komen wordt dat de patiënt grote hoeveelheden gel binnenkrijgt. Instrueer de patiënt om de bleekgel of
gelspoelingen niet door te slikken en na gebruik zeer goed te spoelen; ook langs de binnenzijde van de lippen. 

Schroef de dop van de tanden-
borstel en verwijder deze 

Verwijder om te verzegelenDraai de tandenborstel los en
verwijder deze uit de dispenser

Draai de tandenborstel weer
vast 

Draai de ring in richting “UP” tot
de gel uit de opening tussen de
borstels komt. De dosis moet
overeenkomen met de grootte
van een kleine erwt 

De patiënt moet de te bleken
tanden ongeveer 30 seconden
poetsen en daarbij zoveel moge-
lijk contact met het tandvlees
vermijden

Spoel de tandenborstel onder
stromend water af

Poets nogmaals gedurende 30
sec. en laat daarna spoelen met
water 

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

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