
Ξεβιδώστε και αφαιρέστε το καπάκι
της οδοντόβουρτσας.

Γυρίστε το δαχτυλίδι αντίθετα στη
φορά του ρολογιού προς την  Ενδειξη
UP...

Χρειάζεται μόνο μια  δόση ίση με την
ποσότητα μιας φακής.

Ο ασθενής πρεπει να βουρτσιζει τα
δόντια του με οριζόντιες και κυκλικές
κινήσεις για 30 δευτερόλεπτα απο-
φεύγοντας την επαφή με τα ούλα .

Ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα με
τρεχούμενο νερό.

Βουρτσίστε πάλι για ακόμα 30 δευτ.
και ξεβγάλτε.

Συνιστάται να χρησιμοποιήτε
προιόντα ENA ORAL CARE για την
στοματική σας υγιεινή.
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ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
Τζελ 6% Υπεροξείδιο του Υδρογόνου • 6 ml 

Προσοχή: Να μην χρησιμοποιείται από άτομα κάτων των 18 ετών. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως.
Οδηγίες ασφαλείας: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για
αρκετή ώρα
Συστατικά: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. 
Περιέχει: 0,05% Φθοριούχο Νάτριο
ΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΟΥΣ . Σε κάθε νέο κύκλο θεραπείας, η πρώτη χρήση να γίνεται υπό την επίβλεψη
και τις οδηγίες του οδοντίατρου. Κατόπιν δίνεται στον καταναλωτή για να ολοκληρώσει τον κύκλο θεραπείας. Κρατή-
στε το προιόν μακρυά από ζέστη και μην το εκθέτετε στον ήλιο. Φυλάσσεται στο ψυγείο.
                                                         patent pending
MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- Italy • Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.enacare.com

8°C
46°F

2°C
36°F

®

es
te
ti
ca

original

italian 
design

..μέχρι το τζελ να βγει  έξω από την
τρύπα της βούρτσας. 

Warning
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The fastest home bleaching

Οδηγίες για τον ασθενή:
Η Λεύκανση των δοντιών είναι μια διαδικασία αφαίρεσης χρωστικών ουσιών που σχη-
ματίστηκαν στην οδοντίνη και στην αδαμαντίνη. Κάποια δόντια σκουραίνουν από το
περιβάλλον και κάποια από το πέρασμα του χρόνου.  Οι πιο κοινές αιτίες είναι: η προ-
χωρημένη ηλικία, η κατανάλωση τσαγιού, καφέ, κρασιού, το κάπνισμα, κάποιο τραύμα,
η κατανάλωση αντιβιοτικών με τετρακυκλίνες, παλιές αποκαταστάσεις.  Το σύστημα
λεύκανσης αφαιρεί την πλειοψηφία των λεκέδων αφήνοντας ανεπηρέαστη την δομή
του δοντιού.  Η θεραπεία διαρκεί 2-3 εβδομάδες, ενώ κάποιες έντονες χρωστικές μπορεί
να χρειαστούν μεγαλύτερο χρόνο θεραπείας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και συμβουλές του οδοντιάτρου σας. ΜΗ
χρησιμοποιείτε περισσότερο προιόν απ'όσο χρειάζεται. Ούτε επιταχύνετε η διαδικασία,
ούτε λευκαίνει περισσότερο. Μόνον ο οδοντίατρος μπορεί να καθορίσει τον χρόνο θε-
ραπείας. 
Πριν ξεκινήσετε την θεραπεία είναι σκόπιμο πρώτα να βουρτσίσετε καλά τα δόντια σας
(συστήνονται η οδοντόπαστα ENAMEL PLUS με ιδιότητες χαμηλής τριβής, απευαισθη-
τοποίησης και λευκαντικής δράσης και τα βουρτσάκια μεσοδοντίων της σειράς ENA
ORAL CARE. Μετά συνεχίστε ως εξής:
- Πάρτε την οδοντόβουρτσα ΕΝΑ WHITE 2.0 και ξεβιδώστε το καπάκι.
Γυρίστε το δαχτυλίδι ανάποδα στη φορά του ρολογιού και προς την ένδειξη UP, μέχρι
να βγει μια ποσότητα ίση με το μέγεθος μιας φακής (μετά την πρώτη εφαρμογή που θα
γίνει υπό την επίβλεψη του οδοντιάτρου σας φτάνει να γυρίσετε το δαχτυλίδι 2-3 θέσεις).
Βουρτσίστε για 30 δευτ. αποφεύγοντας την επαφή με τα ούλα.
Ξεπλύνετε την οδοντόβουρτσα με νερό και βουρτσίστε πάλι  για ακόμα 30 δευτ.  Ξεπλύ-
νετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο χρόνος εφαρμογής που υποδεικνύεται είναι αρκετός για μια θεραπεία
που περιορίζεται στα 6 κεντρικά άνω δόντια. Αν χρειάζονται λεύκανση και τα κάτω δόν-
τια αυξήστε το χρόνο βουρτσίσματος κατά 15 δευτ. 
Βιδώστε το καπάκι. Για να μην χυθεί το τζελ (ιδιαίτερα κατά την μεταφορά) γυρίστε ελα-
φρά το δαχτυλίδι προς την κατεύθυνση DOWN.
Επαναλάβεται τη διαδικασία 2-3 φορές την ημέρα πάντα μετά τη στοματική σας υγι-
εινή.
Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποφύγεται: Κάπνισμα, καφέ, αναψυκτικά τύπου cola,
κόκκινο κρασί, τροφές που λεκιάζουν τα δόντια, σκούρες μαρμελάδες, γκρέηπφρουτ,
χρήση οδοντόπαστας και στοματοδιαλυμάτων που περιέχουν ιώδιο, χλωρεξιδίνη και
συστατικά που σκουραίνουν τα δόντια. Οταν τελειώσει η θεραπεία, επισκευθείτε τον
οδοντίατρό σας για να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
1. Να μην χρησιμοποιείται από άτομα κάτω των 18 ετών
2. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ. Η πρώτη εφαρμογή να γίνεται

πάντα υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του οδοντίατρου. Κατόπιν το προιόν δίνεται
στον καταναλωτή για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

3. Προσέξτε την ημερομηνία λήξεως που αναγράφεται στη συσκευασία.
4. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Ξεπλύνετε αμέσως και για αρκετή ώρα αν έρθει

σε επαφή με τα μάτια και βγάλτε τους φακούς επαφής εαν υπάρχουν. Συνεχίστε να
ξεπλένετε. Αν ο ερεθισμός επιμένει ζητήστε συμβουλή γιατρού.

5. Να μην χρησιμοποιείται από εγκύους.
6. Σφραγίσματα και προσθετικές αποκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται στη λεύκανση
7. Αν έχετε απορίες για την χρήση του προιόντος επικοινωνήστε με τον οδοντίατρό

σας
8. Ενα μικρό ποσοστό ασθενών παρουσιάζουν ευαισθησία κατά την λεύκανση. Αν

συμβεί αυτό σταματήστε την θεραπεία και επικοινωνήστε με τον οδοντίατρο.
9. Τρόφιμα και χυμοί υψηλής περιεκτικότητας σε κιτρικό οξύ μπορούν να προκαλέ-

σουν ευαισθησία στα δόντια.
10. Κάποιοι ασθενείς παρουσιάζουν μια προσωρινή ενόχληση στα ούλα, χέρια, λαιμό

και γλώσσα. Αν αυτά τα συμπτώματα συνεχίζουν να επιμένουν για 2 μέρες ή χειρο-
τερεύουν, μιλήστε με τον οδοντίατρο. Ολα αυτά τα συμπτώματα υποχωρούν      1-3
ημέρες μετά την διακοπή της λεύκανσης 

11. Ο καφές, το κάπνισμα και άλλες τροφές είναι δυνατόν να λεκιάσουν τα δόντια σας
με τον καιρό. Αν αυτό συμβεί μπορεί να γίνει και πάλι η λεύκανση σε λίγες μέρες.

12. Είναι απαραίτητος ο οδοντιατρικός έλεγχος και ο καθαρισμός πριν και μετά τη λεύ-
κανση για να διατηρήσετε ένα υγιές χαμόγελο.

13. Κρατήστε μακριά από παιδιά.
14. Μην το καταπιείτε. Το προιόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου και η κατάποση

μεγάλης ποσότητας αυτού βλάπτει
15. Μετά την χρήση ξεπλύνετε επίσης και την περιοχή  γύρω από τα χείλη σας.
16.Κρατήστε μακριά από την ζέστη και μην εκθέτετε το προιόν στον ήλιο. Φυλάσσεται

στο ψυγείο. Είναι δυνατόν να διατηρηθεί σε θερμοκρασία δωματίου (20C) για 2-3
εβδομάδες max. Σε περίπτωση που διακόψετε την θεραπεία βάλτε το και πάλι στο
ψυγείο.

17. Μην το πετάτε στο περιβάλλον.
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