
The fastest home bleaching

Brukerveiledning for TANNLEGEN
ENA®WHITE 2.0 er et hjemmeblekingssystem som skal brukes under oppsyn og veiledning av en tannlege.
Systemet består av en spesiell tannbørste med dispenser som inneholder en klar blå gel med mintsmak. Den
høyviskøse gelen inneholder 6 % hydrogenperoksid.
Under bruk vil en akselerator, XS151™, aktiveres og gjøre det mulig å redusere brukstiden til kun 2 minutter
daglig i stedet for de 6-8 timene som konvensjonelle blekesystemer ofte krever. Systemet bør ikke brukes der
man kjenner til allergier eller intoleranse overfor noen av stoffene i innholdsfortegnelsen. Noen pasienter reagerer
på mintsmak.

HJEMMEBLEKING 
Før behandlingen startes, bør pasienten gjennomgå en profylaktisk behandling med fjerning av plakk og tannstein
og rengjøring og polering av emaljen.
Tannbørsten inneholder en beholder med blekegel. Før tannlegen gir pasienten tannbørsten, må han først skru
av toppen på tannbørsten og deretter skru av selve hodet på tannbørsten for å kunne fjerne forseglingen. Skru
så tannbørsten på beholderen igjen (størrelsen på det spesielle hodet GUM CARE ™ begrenser farene ved kontakt
med gingiva).  Deretter skrus ringen på beholderen mot venstre i retning «UP» til det kommer ut gel fra hullet
i børsten. Det er nødvendig å bruke en mengde gel på størrelse med en liten ert. Be pasienten foreta første be-
handling sammen med tannlegen.
Den daglige behandlingen utfører pasienten slik:
• Ta ENA®WHITE 2.0-tannbørsten ut av kjøleskapet og skru av toppen
• Skru ringen på beholderen mot «UP» til en mengde gel på størrelse med en liten ert kommer fram på børsten
(etter første gangs bruk vil det holde med å rotere ringen 2-3 markeringer). Puss så tennene i ca 30 sekunder
uten å pusse tannkjøttet
• Skyll tannbørsten i vann og puss tennene i ytterligere 30 sekunder. Skyll så munnen grundig med vann.  MERK:
Den oppgitte tiden er tilstrekkelig for en behandling begrenset til de seks fremste tennene i overkjeven. Hvis ten-
nene i underkjeven også trenger bleking, blir det nødvendig å øke pussetiden med ca 15 sekunder
• Sett på toppen av tannbørsten. For å unngå søl, bør ringen skrues noe tilbake (retning «DOWN»)
• Gjenta behandlingen 2-3 ganger hver dag, fortrinnsvis etter tannpuss (Det anbefales å bruke tannkremen
Enamel Plus; den sliter lite på tennene og  reduserer tennenes sensibilitet. Tanntråd bør også benyttes).  Produktet
og brukerveiledningen kan bli gitt til pasienten etter at framgangsmåten er forklart.

Pasienten bør informeres om nødvendigheten av å begrense inntak av mat og drikke som kan føre til misfarginger,
bruk av tobakk og andre vaner som kan redusere virkningen av blekingen. Pasienten bør også gjøres oppmerksom
på muligheten av å oppleve forbigående hypersensibilitet; hvis dette skulle bli for plagsomt, bør behandlingen
midlertidig avbrytes.

ANBEFALT BEHANDLINGSFREKVENS:
Ett minutt, to til tre ganger daglig til beholderen er tom, normalt 2-3 ukers behandling..

FORHOLDSREGLER
OBS!  Fjern forseglingen før bruk
• Skal ikke brukes av personer under 18 år
• Selges bare til tannleger. Hver gang en behandling settes i gang, bør det skje av eller under oppsyn av tannleger
for å oppnå nødvendig grad av sikkerhet. Etterpå kan systemet overlates til pasient for videre behandling
• Merk deg utløpsdatoen på den ytre emballasjen, den er merket med et timeglass-symbol (måned/år) 
• Unngå kontakt med øynene, hvis du har fått produktet på øynene, bør de straks skylles med vann i flere
minutter.  Fjern kontaktlinser om nødvendig og mulig. Fortsett å skylle. Hvis øynene fortsetter å være irritert,
bør du søke medisinsk hjelp.  Bruk av peroksid kan bl.a føre til dentin hypersensitivitet og irritasjon av mucosa.  
Kontraindikasjoner : 
• Eksponert dentin 
• Graviditet 
• Betennelser i gingiva 
• Omfattende kariesangrep
• Anteriore amalgamrestarasjoner (mulige gråfarging som følge av kjemisk reaksjon peroksid-sølv)
• Ødelagte kanter på restaurasjoner 
• Dentin hypersensitivitet

Det er blitt observert at tenner som er behandlet med hydrogenperoksid, i noen grad har redusert mikrohardhet,
men at de rett etter behandlingen gjenvinner sin opprinnelige styrke som følge av den reminiraliseringsprosessen
som starter umiddelbart etter behandlingen.  Applikasjon av fluorholdig gel (f.eks Ena White desensitizing gel)
som gradvis remineraliserer emaljen, blir anbefalt for å redusere pulpasensibilitet. 



Det er også påvist at behandling med hydrogenperoksid innvirker på muligheten til å utføre en restaurasjon
med adhesiver ettersom den kan påvirke mengden av frie radikaler på tannoverflaten og dermed kan influere
på bindestyrken mellom adhesivene og tannen. Det bør derfor gå minst to uker etter endt behandling før man
utfører en behandling med adhesiver.
Når det gjelder bløtvev, må man unngå å pusse dem med blekegelen, ettersom dette kan føre til gingival
irritasjon og en ubehagelig smak i munnen (det spesielle, lille hodet GUM CARE™ reduserer sjansene for kontakt
med gingiva).  Generelt er bruk av peroksid ikke anbefalt for personer som nylig har fått utført periodontal
kirurgi, som har visse handicap eller som er storrøykere. Hvis ubehag i gingiva eller tenner vedvarer (f.eks
unormal temperatursensitivitet), bør pasienten bes om å avslutte behandlingen og gjøre en avtale for evaluering.
Ha kontroll over blekesystemet til neste avtale. Overvåk pasientens bleking for å unngå bleking ut over ønsket
nivå eller grad av translucens. Før behandlingen begynner, bør man kjenne til pasientens forventninger. 

Informer pasienten om at eksisterende kroner, tannfargede fyllinger etc. ikke lar seg bleke, selv om naturlige
tenner trolig vil.  Ena White 2.0 er utstyrt med ca 6 ml blekegel. Tannbørsten er engangs og bør kastes etter
endt behandling. Pasienten bør bli instruert om dette, slik det blir opplyst om i Pasientinstruksjonen som følger
med. Hvis utløpsdatoen går ut før produktet tas i bruk, bør det behandles som farlig avfall.  Tannbørsten bør
oppbevares i kjøleskap (2-8 °C). Be pasienten om ikke å utsette produktet for varme og /eller direkte sollys
og om å oppbevare det i kjøleskap selv om det er mulig å oppbevare det i romtemperatur (20 °C) i maksimalt
2-3 uker.  Hvis behandlingen blir midlertidig avbrutt, bør produktet oppbevares i kjøleskap. ENA®WHITE 2.0 in-
neholder hydrogenperoksid; det kan være skadelig å svelge store mengder.  Det innovative appliseringssystemet
som er designet for å optimalisere og akselerere behandlingen, hindrer pasienten i å svelge store mengde gel.
Instruer pasienten om ikke å svelge blekegelen eller pusseskummet og om å skylle grundig, også under lep-
pene.

Skru av og fjern hetten på tan-
nbørsten

Fjern forseglingenSkru av hodet på tannbørsten
fra beholderen

Skru på hodet på tannbørsten
igjen

Skru ringen på beholderen i ret-
ning «UP» til det kommer gel ut
av hullet på børstehodet. Bruk
en mengde gel på størrelse med
en liten ert

Tennene som skal blekes, børstes
med roterende og horisontale be-
vegelser i ca. 30 sekunder mens
man i størst mulig grad unngår
kontakt med tannkjøttet

Skyll tannbørsten i rennende
vann

Børst videre i ytterligere 30 se-
kunder og skyll grundig

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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