
Pasukite ir nuimkite dantų šepetėlio
kamštelį

Sukite korpuso žiedą prieš laikrodžio rodyklę
kryptimi žymos UP...

Būtina nedidelė gelio dozė Valykite šepetėliu dantis, kuriuos norite
nubalinti, maždaug 30 sek. sukimo ir
horizontaliaisiais judesiais,  stengdamiesi
neliesti dantenų

Nuskalaukite šepetėlį tekančiu vandeniuValykite tuos pačius dantis šepetėliu dar
30 sek., tuomet kruopščiai išskalaukite
burną.

Burnos priežiūrai rekomenduojame nau-
doti ENA®ORAL CARE produktus
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PROFESIONALI BALINIMO NAMUOSE SISTEMA 
KOSMETINĖS ODONTOLOGIJOS PRIEMONĖ
6% vandenilio peroksido gelis • 6 ml 
Įspėjimas: nenaudoti jaunesniems nei 18 metų asmenims. Perskaitykite saugumo instrukcijas.
Saugumo instrukcijos: venkite kontakto su akimis; įvykus kontaktui, skalaukite akis vandeniu kelias minutes.
Sudėtis: Glycerine, Aqua, Hydrogen Peroxide, Carbomer, Potassium Nitrate, Sodium Hydroxide, 
Sodium Hydrogenphosphate, Aroma, Sodium Fluoride, CI 28440. 
Sudėtyje: yra 0,05% natrio fluorido.
Parduoti galima tik praktikuojantiems odontologijos specialistams. Kaskart pradėjus vartoti priemonę, pirmą procedūrą
atlieka odontologijos specialistas arba pacientas, atidžiai stebimas specialisto. Po to priemonė atiduodama pacientui, kad
jis galėtų savarankiškai tęsti procedūrų ciklą. Saugoti produktą nuo šilumos ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti šaldytuve.
                                                                               

Pradėta patento procedura
MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- Italy • Tel. (+39) 0185 7887 880 • hfo@micerium.it • www.enacare.com
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… kol iš skylutės tarp šerelių pasirodys gelis

Įspėjimas

Importuotojas
UAB ASTRAVITA

el.p.: astravita@gmail.com 
Tel. +370 655 38009 

www.astravita.lt
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The fastest home bleaching

Naudojimo instrukcija  PACIENTUI
Dantų balinimas yra procedūra, kurios metu pašalinama pigmentacija nuo dentino ir emalio. Dantys
gali būti natūraliai tamsesni arba patamsėti bėgant metams. Dažniausios to priežastys yra: senėjimas,
rūkymas, dažančių skysčių vartojimas (kavos, arbatos, vyno), trauma, tetraciklidų (antibiotikų)
vartojimas, pasenusios restauracijos. Ši balinimo sistema pašalina daugumą dėmių, nepakeisdama
danties struktūros. Gydymas trunka 2 – 3 savaites, sudėtingesnėms ar tamsesnėms dėmėms gali reikėti
daugiau laiko.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 
Atidžiai laikykitės instrukcijų ir paisykite odontologo duotų patarimų. Nedidinkite gelio dozės ir neil-
ginkite jo veikimo laiko – tai nepagreitina balinimo proceso ir dėl to dantys nenubąla labiau. Tik jūsų
odontologas gali nustatyti gydymo trukmę. Prieš pradėdami balinimo procedūrą, kruopščiai išsivalykite
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). 
Tolimesni veiksmai:
- paimkite  ENA® WHITE 2.0 dantų šepetėlį ir atsukite dangtelį,
- prieš laikrodžio rodyklę pasukite žiedą šepetėlio apačioje kryptimi žymos „UP“, kol pasirodys nedidelio
gelio kiekis (po pirmos aplikacijos, atliktos odontologo, pakanka pasukti žiedą per 2 – 3 žymas), tuomet
valykite šepetėliu dantis, vengdami liesti dantenas.
- nuskalaukite šepetėlį vandeniu ir vėl valykite dantis 30 sekundžių, tuomet kruopščiai išskalaukite
burną jums įprastu būdu. 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 pa-
sukite žiedą kryptimi žymos  „DOWN“ . 
- Kartokite procedūrą  2 – 3 kartus per dieną, geriau išsivalius dantis.
Kol atliekate balinimo procedūras, venkite: rūkyti, gerti kavą, arbatą, koka-kolą, raudonąjį vyną, valgyti
soją, artišokus, tamsias uogienes, greipfrutus, naudoti dantų pastą ar skalavimo skystį, turintį jodo,
chlorheksidino ir visų kitų medžiagų, galinčių tamsiai nudažyti apnašas ir dantis. Kai balinimo procedūros
baigtos, susitarkite dėl vizito pas savo odontologą ir įvertinkite rezultatą bei aptarkite, ar vėliau dar
reikės balinimo procedūrų.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:
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 priemonė 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.

5. Nėščios moterys neturėtų balinti dantų.
6. Dantų plombos ir karūnėlės į balinimą nereaguoja.
7. Jei jums kyla klausimų dėl tinkamo produkto vartojimo, kuo skubiau kreipkitės į savo odontologą.
8. Mažas procentas pacientų, balinančių dantis, patiria padidėjusį dantų jautrumą. Jei taip nutiktų,

nustokite naudoti gelį ir kuo skubiau kreipkitės į savo odontologą patarimo.
9. Maisto produktai ir gėrimai, kuriuose yra citrinų rūgšties, didina dantų jautrumą.
10. Dalis pacientų pastebėjo laikiną diskomfortą ant lūpų, dantenų, gerklėje ar ant liežuvio. Jei šie

simptomai jums laikytųsi ilgiau kaip dvi dienas ar stiprėtų, skambinkite savo odontologui. 
Paprastai šie pašaliniai poveikiai pranyksta praėjus 1 – 3 dienoms po balinimo ciklo pabaigos.

11. Kava, tabakas ir kiti produktai gali patamsinti jūsų dantis laikui bėgant. Jei taip nutiktų, dantis
galima pakartotinai pabalinti porą dienų.

12. Siekiant išsaugoti sveiką šyseną, svarbu reguliariai lankytis pas odontologą ir reguliariai atlikti
profesionalią burnos higieną.

13. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
14. Nenurykite nei gelio, nei nuskalauto vandens. Produkto sudėtyje yra peroksido; nurijus didelį kiekį

tai gali būti pavojinga.
15. Panaudojus gelį kruopščiai išskalaukite ir vietas už lūpų.
16. Laikykite produktą apsaugotą nuo karščio ar tiesioginių saulės spindulių.  ENA® WHITE 2.0 laikykite

šaldytuve; tačiau esant reikalui,  2 – 3 savaites jį galima laikyti ir kambario temperatūroje 
(20°C – 68°F).  Atsiradus ilgesnei pauzei, padėkite gelį į šaldytuvą.

17. Neišmeskite panaudoto šepetuko į gamtą. Kruopščiai išplovę gelio likučius nuo galvutės ir iš
rezervuaro (jei reikia, įpilkite ten vandens ir gerai išskalaukite), išmeskite jį į konteinerį.
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