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Instructiuni pentru medic
Ena® White 2.0 este un sistem de albire pentru acasa a dintilor controlat si supervizat de catre medicul
dentist.Sistemul consta dintr-o periuta speciala atasata unui rezervor ce contine un gel de peroxid de
hidrogen 6% de culoare albastra clara, cu gust mentolat si viscozitate crescuta. Se aplica cu periuta speciala
ce contine gelul de inalbire, iar acceleratorul XS152 TM se activeaza in timpul periajului, permitand reducerea
timpului de aplicare zilnic la 2 min fata de 6/8 ore necesare albirii cu gel in gutiere (metoda conventionala
de albire). Nu se va folosi in caz de intoleranta sau alergii cunoscute la substanta de inalbire sau la oricare
dintre substantele mentionate pe eticheta. Aroma mentolata poate fi iritanta pentru unii pacienti.

TrATAMENTul AcASA
Inaintea tratamentului se recomanda o sedinta de igienizare pentru indepartarea placii bacteriene si a
coloratiilor urmata de aplicarea pe smalt a jetului cu bicarbonat. Periuta este atasata unui rezervor ce
contine gelul de albire. cand pacientul primeste periuta, medicul va indeparta capacul, va desuruba capul
periutei indepartand sigiliul, apoi va insuruba din nou periuta. (capul special Gum care TM de dimensiuni
reduse limiteaza riscul contactului cu tesutul gingival.) Apoi roteste inelul de la baza periutei in sens invers
acelor de ceasornic catre directia uP pana cand gelul incepe sa iasa prin orificiul dintre perii periutei. Este
suficienta o cantitate egala cu un bob mic de linte. Medicul va instrui pacientul sa foloseasca produsul,
realizand impreuna primul tratament de albire. Pentru realizarea tratamentului de albire acasa, pacientul
trebuie sa- scoata periuta Ena® White 2.0 din frigider si sa desurubeze capacul;
- sa roteasca in sens invers acelor de ceasornic inelul de la baza periutei in directia uP pana cand o cantitate
cat un bob de linte patrunde prin orificiul dintre perii periutei (dupa prima aplicare este suficient sa roteasca
inelul 2-3 linii), apoi sa isi perieze dintii timp de 30 secunde, evitand perierea gingiilor;
- sa clateasca periuta cu apa si sa isi perieze din nou dintii 30 sec, apoi sa se clateasca cu apa, ca de obicei.
NOTA: Perioadele de aplicare indicate sunt suficiente pentru un tratament limitat la cei 6 dinti frontali
superiori. Daca se doreste si albirea dintilor inferiori, trebuie crescut timpul de periaj cu inca 15 sec.- sa
insurubeze capacul periutei. Pentru a evita extruzia gelului, mai ales in timpul transportului, inelul trebuie
rotit usor in directia "DOWN".
- sa repete de 2-3 ori pe zi, preferabil dupa igiena orala (se recomanda folosirea pastei Enamel Plus cu
formula de abraziune scazuta si cu efect desensibi-lizant si de albire impreuna cu firul IF Interdental Floss
din gama Ena Oral care .  Pachetul inovator permite realizarea tratamentului si altundeva decat acasa, de

exemplu la birou sau la sala, curatand inainte dintii cu servetelele umede Digital Brush). Dupa ce medicul
demonstreaza pacientului tratamen-tul, produsul poate fi livrat impreuna cu instructiunile de utilizare
atasate. Pacientul trebuie informat despre necesitatea reducerii consumului alimentelor si bauturilor cu
grad crescut de colorare a dintilor, a numarului de tigari si a tuturor obiceiurilor ce pot iǹuenta negativ
eficacitatea tratamentului. Mai mult, pacientul trebuie informat asupra posibilelor episoade tranzitorii de
hipersensibilitate. Daca acestea devin suparatoare, se recomanda suspendarea temporara a tratamentului.

DurATA rEcOMANDATA A TrATAMENTuluI ESTE:
1 minut de 2-3 ori pe zi, pana la terminarea continutului rezervorului. rezerva ajunge pentru 2-3 saptamani
de tratament.

PrEcAuTII
Atenție! Scoateți etanșarea înainte de utilizare
1. A nu se folosi de persoane sub 18 ani.
2. Ena® White 2.0 se comercializeaza doar catre medicii dentisti. la initierea tratamentului de albire, medicul va
explica si va demonstra folosirea periutei iar pacientul va executa manopera sub stricta supraveghere a acestuia.
Odata deprinsa secventa de tratament, pacientul va continua si finaliza albirea acasa.
3. A se lua in considerare data de expirare tiparita pe ambalaj, indicata prin simbolul clepsidrei (luna/anul).
4. Evitati contactul cu ochii; clatiti cateva minute cu cantitati copioase de apa odata ce produsul vine in
contact cu ochii. Indepartati lentilele de contact daca exista si sunt usor de indepartat. continuati sa clatiti
cu apa. Daca iritatia ochilor continua se recomanda consultul medical de specialitate. Folosirea peroxidului
poate crea o serie de probleme, cele mai frecvente fiind hipersensibilitatea dentinara si iritatia mucoaselor.
Este astfel contraindicata folosirea peroxidului in urmatoarele situatii: 
• zone cu dentina expusa • sarcina • prezenta in ̀amatiei gingivale • prezenta leziunilor carioase extinse 
• prezenta restaurarilor din amalgam pe dintii frontali (pot sa apara coloratii gri cauzate de reactoa chimica
dintre peroxid si argint) • margini defectuoase ale restaurarilor • hipersensibilitate dentinara.
S-a constatat recent reducerea microduritatii smaltului in urma tratamentului cu peroxid, fenomen
reversibil datorita procesului de remineralizare care incepe imediat dupa finalizarea tratamentului de
albire. Se recomanda aplicarea locala a gelurilor ̀uorizate (Ena White gel desensibilizant)  cu efect de
remineralizare progresiva a smaltului si de reducere a fenomenelor de sensibilitate pulpara. In cele din



urma, s-a constatat ca tratamentele cu peroxid de hidrogen conditioneaza posibilitatea realizarea
restaurarilor adezive, datorita prezentei radicalilor liberi reziduali pe suprafata dintelui, fapt ce ar putea
iǹuenta valoarea adeziunii intre dinte si sistemul adeziv folosit. Se recomanda, de aceea, ca procedurile
adezive sa aiba loc la cel putin 2 saptamani dupa incheierea tratamentului de albire pentru a obtine o
legatura adeziva viabila. In ceea ce priveste tesuturile moi, e necesar sa evitam perierea lor cu gelul de
peroxid, pentru evitarea aparitiei iritatiilor gingivale mai mult sau mai putin acute, a senzatiilor gustative
neplacute si arsurilor palatului moale. (capul special al periutei, Gum care TM, limiteaza riscul contactului
cu tesutul gingival  multumita dimensiunilor sale reduse). Folosirea peroxidului in general nu este
recomandata pacientilor cu interventii parodontale recente, pacientilor dezabilitati sau fumatorilor
inveterati. Daca discomfortul gingival sau dentar persista, (cum ar fi de exemplu sensibilitatea termica
excesiva), informati pacientul sa intrerupa temporar tratamentul si sa se prezinte la o consultatie.
Mentineti controlul aplicatiilor cu sistemul de albire ENA® WHITE 2.0  livrand pacientului o singura periuta
ENA® WHITE 2.0 pana la urmaroarea intalnire. Monitorizati evolutia procesului de albire a pacientilor Dvs

pana la atingerea nivelului dorit de albire sau transluciditate a dintilor.Intelegeti asteptarile fiecarui
pacient inaintea inceperii tratamentului de albire. Informati pacientul despre aceea ca restaurarile
colorate, coroanele, etc, nu se albesc desi dintii naturali o fac. ENA® WHITE 2.0 se livreaza intr-o periuta
cu rezervor ce contine aproximativ 6 ml gel de albire. Periuta odata folosita si gelul consumat fac din
acest dispozitiv unul de unica folosinta, pacientul fiind instruit cum si unde sa o arunce. In cazul in care
intregul pachet expira inaintea folosirii, el trebuie aruncat, fiind periculos. Periutele trebuie pastrate in
frigider la temperatura de 2-8 grade celsius. Instruiti pacientii sa pastreze produsul departe de caldura
si de lumina directa a soarelui. Se recomanda pastrarea in frigider chiar daca poate fi pastrat si la
temperatura camerei (20 grade celsius) timp de maximum 2-3 saptamani. Daca tratamentul este
intrerupt, depozitati produsul in frigider. ENA® WHITE 2.0 contine peroxid de hidrogen; ingitirea unor
cantitati mari poate fi nociva. Sistemul inovativ de aplicare, prin periuta creata spre a optimiza si accelera
tratamentul, impiedica inghitirea gelului inalbitor.Instruiti pacientul sa nu inghita gelul de albire si sa
clateasca si buzele dupa terminarea periajului cu ENA® WHITE 2.0.

Insurubati si indepartati capa-
cul periutei de dinti

Indepartati sigiliul cu pensetaDesurubati periuta de dinti si in-
departati-o din dispenser

Insurubati periuta de dinti din
nou

Rotiti inelul in directia UP pana
cand gelul apare in orificiul dintre
perii periei.Este necesara o doza
ca volumul unui bob de linte.

Pacientul trebuie sa perie dintii de
albit timp de cca 30 secunde cu o
miscare rotativ – orizontala evi-
tand contactul cu gingiile pe cat
se poate. 

Clatiti periuta de dinti cu apa
curgatoare

Periati din nou pentru alte 30
secunde si clatiti abundent
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