
Otočením odstráňte vrchnák zubnej
kefky.

Otočte krúžkom proti smeru hodi-
nových ručičiek k symbolu UP…

Potrebná je dávka vo veľkosti malej
šošovice.

Pri bielení si zuby čistite kefkou po
dobu 30 sekúnd vo vodorovnom
smere krúživými pohybmi, pričom sa
snažte zamedziť kontaktu s ďasnami.

Opláchnite kefku pod prúdom tečúcej
vody. 

Opakujte čistenie po dobu 30 sekúnd
a dobre opláchnite.  

Odporúča sa používať výrobky
ENA®ORAL CARE na dentálnu hygienu.

®

estetica

ENACARE®
White

profesionálne domáce bielenie
určený na dentálno-kozmetické použitie
gél s obsahom 6 % peroxidu vodíka • 6 ml 
Upozornenie: prípravok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov. Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
Bezpečnostné pokyny: zabráňte kontaktu s očami; v prípade, že dôjde ku kontaktu výrobku s očami, okamžite preplachujte
oči vodou niekoľko minút.
Zloženie: glycerín, voda, carbomer, peroxid vodíka, dusičnan draselný, hydroxid sodný, hydrogenfosforečnan sodný, aróma,
fluorid sodný, Cl 28440.
Obsahuje: 0,05 % fluoridu sodného.
Predaj je možný len zubným špecialistom. Pri každom cykle používania, prvé použitie musí byť realizované zubným špecia-
listom alebo pod jeho dohľadom, ak sú zabezpečené všetky bezpečnostné podmienky.  Až potom  je možné výrobok poskytnúť
pacientovi na dokončenie cyklu. Neskladujte výrobok v teple alebo na priamom slnku. Výrobok uskladnite v chladničke.
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… pokým sa gél neobjaví v otvore
medzi štetinami.

Upozornenie



The fastest home bleaching
Návod na použitie PACIENT
Bielenie zubov je proces odstraňovania pigmentácie, ktorá sa vytvorila na sklovine a zubovine. Niektoré
zuby sú viac pigmentované od prírody, iné stmavli postupne počas vývoja. Najčastejšie príčiny sú: star-
nutie, užívanie výrobkov s farbivami (káva, čaj, tabak, víno), stres, užívanie liekov obsahujúcich
tetracyklín (antibiotikum), staré výplne. Bielenie odstraňuje väčšinu škvŕn, pričom štruktúra zubu
sa nemení. Ošetrenie trvá 2 – 3 týždne, niektoré tmavšie škvrny si môžu vyžadovať dlhšie ošetrenie.

NáVOd NA POUžITIE 
dôsledne dodržiavajte pokyny a rady, ktoré vám poskytne váš zubný lekár. Nepoužívajte väčšie
množstvo výrobku, ako je odporúčané, a nepredlžujte čas aplikácie, pretože to neurýchli účinok
ani nezlepší bielenie. Len váš zubný lekár môže určiť dĺžku ošetrenia. Pred začiatkom bieliaceho
ošetrenia sa odporúča absolvovať dentálnu hygienu (odporúča sa použiť zubnú pastu Enamel Plus,
ktorá má nízky abrazívny účinok, znecitlivejúci a bieliaci efekt, a dentálnu niť z rady ENA®ORAL
CARE. Inovované balenie vám umožní vykonať ošetrenie dokonca aj keď nie ste doma, ale v kancelárii
alebo pri športovaní použitím utierky digital Brush na vyčistenie zubov pred ošetrením). Potom
postupujte takto:
- Zoberte zubnú kefku ENA®WHITE 2.0 a odkrúťte uzáver.
- Otočte krúžkom proti smeru hodinových ručičiek smerom k symbolu „UP“ dokým sa nevytlačí
dostatočné množstvo gélu o veľkosti malej šošovičky (po prvej aplikácii bude následne postačovať
otočiť o 2-3 pozície), následne si čistite zuby po dobu asi 30 sekúnd a vyhýbajte sa kontaktu s ďasnami.
- Opláchnite kefku pod tečúcou vodou a čistite ďalších 30 sekúnd, následne dôkladne vypláchnite
ústa ako zvyčajne. dÔLEžITÉ: uvedená doba aplikácie určuje čistenie 6 horných stredných zubov. V
prípade, že je tiež nutné bieliť spodné zuby, je nutné dobu aplikácie predĺžiť o 15 sekúnd.
- Zatočte uzáver kefky. Aby sa zamedzilo vytekaniu gélu, najmä pri presunoch, je nutné zľahka otočiť
krúžkom smerom k symbolu „dOWN“.
- Opakujte 2-3 krát denne, najlepšie po dennej zubnej hygiene.
Počas bieliaceho ošetrenia sa vyhýbajte: fajčeniu, pitiu kávy, čaju, Coca-Coly, červeného vína, jedeniu
sóje, artičokov, tmavej marmelády, grapefruitov, používaniu zubnej pasty a ústnej vody obsahujúcej
jód, chlórhexidín a všetkým látkam, ktoré môžu spôsobiť tmavé zafarbenie. Po ukončení bieliaceho
ošetrenia navštívte svojho zubného lekára, aby ste si overili výsledok, prípadne rozhodli o potrebe
aplikovania ďalšieho ošetrenia.

UPOZORNENIE:
Pozor! Pred použitím odstráňte uzáver.
1. Prípravok nesmú používať osoby mladšie ako 18 rokov.
2. Predaj je možný len zubným špecialistom. Pri každom cykle prvé použitie výrobku musí realizovať

zubný špecialista, prípadne môže byť vykonané po jeho dohľadom, ak sú zabezpečené bezpečnostné
podmienky. Až následne je možné výrobok poskytnúť pacientovi, aby dokončil celý cyklus bielenia.

3 Je nutné overiť dobu spotreby prípravku, ktorá je vytlačená na obale so symbolom presýpacích
hodín (mesiac/rok).

4. Zabráňte kontaktu s očami; po prípadnom kontakte s očami ihneď vyplachujte niekoľko minút
prúdom vody. Ak nosíte kontaktné šošovky, vyberte ich z očí a následne pokračujte vo vyplachovaní.
Pokiaľ problémy pretrvávajú, vyhľadajte lekárske ošetrenie. 

5. Bielenie sa neodporúča tehotným ženám.
6. Zubné plomby a korunky nereagujú na bielenie.
7 Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho používania výrobku, kontaktujte čo najskôr

svojho zubného lekára. 
8. Malé percento pacientov je precitlivené na bielenie. V prípade, že to zistíte, prestaňte používať

výrobok a kontaktujte svojho zubného lekára.
9. Jedlo a nápoje (ovocné šťavy) s vysokým obsahom kyseliny citrónovej môžu spôsobiť citlivosť zubov. 
10. Niektorí pacienti môžu mať dočasne nepríjemný pocit na ďasnách, perách, v krku alebo na jazyku.

Ak tieto pocity pretrvávajú dlhšie ako dva dni alebo sa stav zhoršuje, kontaktujte svojho zubného
lekára. Tieto vedľajšie účinky ustúpia 1 – 3 dni po prerušení ošetrenia. 

11. Káva, tabak a iné výrobky môžu opäť zanechať na vašich zuboch škvrny. Ak k tomu dôjde, je
možné zopakovať bielenie v priebehu niekoľkých dní.

12. Pravidelné zubné kontroly a čistenie sú dôležité pred aj po bielení, aby vám zostal zdravý úsmev.
13. Výrobok skladujte mimo dosahu detí. 
14. Neprehĺtajte gél alebo zvyšky pri oplachovaní. Výrobok obsahuje peroxid; prehltnutie väčšieho

množstva môže byť škodlivé.
15. Po použití si opláchnite aj oblasť pod perami. 
16. Neskladujte výrobok v teple a/alebo na priamom slnečnom svetle. Uchovávajte ENA®WHITE 2.0

v chladničke; avšak výrobok je možné uchovávať aj pri izbovej teplote (20° C - 68 °F) maximálne
počas 2 – 3 týždňov. V prípade prerušenia ošetrenia dajte výrobok opäť do chladničky. 

17. Nevyhadzujte výrobok do voľnej prírody. Môžete ho vyhodiť do komunálneho odpadu, ak ste od-
stránili zvyšky gélu z nádobky aj z kefky (v prípade potreby naplňte nádobku vodou a vypláchnite). 
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