
Ena White Light naudojimo instrukcija ODONTOLOGUI
LT (Lietuvių)

Ena White Light yra odontologo kontroliuojama ir prižiūrima naminio balinimo sistema. Ją sudaro skai-
drus, aromatizuotas, didelio klampumo, lipnus, 6% vandeninio peroksido gelis. Jo sudėtyje yra 6% van-
denilio peroksido ir glikolio derivatų: nenaudokite priemonės, kai žinote apie paciento alaergines reakcijas
į bet kurią sudedamąją dalį. Mėtų skonis kai kuriems pacientams gali būti erzinantis. 

GYDYMAS NAMUOSE
Prieš gydymą, rekomenduojama paskirti pacientui profesionalios burnos higienos procedūrą, kai pašali-
namos apnašos ir dantys nupoliruojami. To paties vizito metu nuimami dantų lankų atspaudai, reikalingi
individualių balinamųjų kapų gamybai. Kapa gaminama uždedant termoplastiko lakštą ant gipsinio mo-
delio ir apdorojant jį atitinkamame terminio formavimo prietaise. Prieš šią procedūrą dantų modelio prie-
kiniai dantų paviršiai padengiami šviesa kietinama derva (Ena White Block-out), kad būtų sukurti
rezervuarai vandenilio peroksido geliui. Baigiant gaminti kapą pašalinamos tarpdančių zonos ir sulygi-
nami dantenų ribos kraštai, kad kapa baigtųsi ties dantenų riba. Kapos kraštai nuglotninami ugnimi, kad
neliktų aštrių briaunų, kurios gali dirginti burnos gleivinę. Termiškai suformuota kapa su Ena White geliu
įdedama pacientui, prieš tai išaiškinus, kur ir kaip dėti gelį, kaip jį naudoti. Pacientas turi būti informuotas
apie būtinybę sumažinti gėrimų ir valgių, kurie gali dažyti dantis, kiekį, cigarečių kiekį, taip pat būtina ap-
tarti kitus įpročius, kurie gali neigimai paveikti gydymo efektyvumą. Labai svarbu pacientui paaiškinti
apie galimą dantų jautrumo padidėjimą; jei šie pojūčiai ima erzinti, balinimo procedūras laikinai reikėtų
nutraukti. Į balinamosios kapos bukalinius rezervuarus pacientas turėtų įdėti pakankamą gelio kiekį, ir
tokią kapą dėvėti per naktį arba dieną nurodytą laiko tarpą; prieš padedant kapą saugojimui, tarp bali-
nimų, būtina ją išplauti su šepetėliu. PASTABA: Antgaliukas palengvina gelio naudojimą. Antgaliuką reikia
prisukti prie švirkšto prieš tai nuėmus švirkšto kamštelį. Antgaliuką pakartotinai gali naudoti tik tas pats
pacientas, priešingu atveju tai – vienkartinio naudojimo priemonė.

REKOMENDUOJAMAS VIDUTINIS GYDYMO CIKLAS:
su Ena White Light (6% vandenilio peroksidu) 6 – 8 valandas per parą 10 dienų. 

ATSARGOS PRIEMONĖS
Nenaudoti asmenims, jaunesniems nei 18 metų.
Parduodama tik praktikuojantiems odontologams. Kiekvienam vartojimo ciklui pirmą kartą procedūrą
atlieka gydytojas arba leidžia tai atlikti pacientui, tačiau tuo atveju atidžiai prižiūri ir užtikrina saugumą.
Po tokio apmokymo balinimo ciklą leidžiama baigti pacientui.  Prašome paisyti galiojimo pabaigos datos,
atspausdintos ant pakuotės išorinės dalies arba ant švirkšto (mėnuo/metai).
Venkite kontakto su akimis; įvykus kontaktui nedelsdami praplaukite akis vandeniu.

Peroksido naudojimas gali sukelti papildomų problemų, kurių dažniausia yra padidėjęs jautrumas ir glei-
vinės dirginimas; todėl šis gelis kontraindikuotinas esant šioms sąlygoms:
- Atviro dentino sritys. - Nėštumas. - Dantenų uždegimas. - Gilus kariesas. - Amalgaminės restauracijos
ant priekinių dantų (tarp švino ir peroksido įvykus cheminei reakcijai, gaunamas nepageidaujamas pilkas
atspalvis). - Nesandarios plombų ribos. - Padidėjęs dantų jautrumas.

Neseniai pastebėtas tam tikras emalio mikrokietumo sumažėjimas, atsirandantis po gydymo vandenilio
peroksidu, tačiau šis reiškinys greitai išnyksta, po balinimo ciklo iškart atlikus remineralizacijos procedūras.
Ena White nujautrinančio fluorido gelio naudojimas ant dantų paviršių progresyviai remineralizuoja emalį
ir tokiu būdu sumažina pulpos jautrumo fenomeną.

Galiausiai, buvo pastebėta, kad balinimas su vandenilio peroksidu neigiamai veikia adhezinę restauraciją,
nes peroksidai keičia likutinių laisvų radikalų ant danties paviršiaus kiekį, o tai gali turėti įtakos surišimo



jėgai tarp surišiklio ir danties paviršiaus. Todėl rekomenduojama palaukti bent dvi savaites po balinimo
procedūrų pabaigos, kad išgautumėte kliniškai patikimą sukibimą. Atsižvelgiant į minkštuosius burnos
ertmės audinius, būtina pagaminti kokybišką ir gerai pritaikytą balinimo kapą, kad ištekėjęs gelio perte-
klius nesukeltų lengvesnių ar sunkesnių gleivinės sudirginimų, nemalonaus skonio pojūčio ir burnos
skliauto deginimo. Peroksido nerekomenduojama naudoti pacientams, kuriems neseniai buvo atliktos
periodontologinės operacijos, neįgaliems pacientams ir užkietėjusiems rūkaliams.
Jei dantenų ar dantų diskomfortas išlieka (pvz. per didelis jautrumas temperatūrai), patarkite pacientui
išsiimti kapą, sustabdyti balinimą ir atvykti konsultacijai ir situacijos įvertinimui. Kontroliuokite jo sunau-
dojamo Ena White Light gelio kiekį, palikdami švirkšte tik tiek, kiek reikia sunaudoti iki kito susitikimo.
Stebėkite paciento balinimo procesą, kad išvengtumėte per stipraus nubalinimo arba skaidrumo efekto
atsiradimo. Supraskite kiekvieno paciento lūkesčius prieš pradėdami gydymą. Informuokite pacientus,
kad jų jau turimos karūnėlės, plombos ir pan. nenubąla, kitaip nei natūralūs dantų audiniai.
Ena White Light balinamasis gelis tiekiamas iš anksto užpildytais 3ml tūrio švirkštais. Medžiagos NEGA-
LIMA injekuoti, ir pacientai turėtų išmesti tuščius švirkštus. Laikykite švirkštus šaldytuve esant 2ºC – 8ºC
temperatūrai. Liepkite pacientams laikyti Ena White Light toliau nuo tiesioginių karščio ir saulės šviesos
šaltinių. Panaudoję uždenkite kamšteliu švirkštą arba antgaliuką. Pacientams, kurių sąkandis sudėtingas
arba kurie kenčia nuo bruksizmo, reikia gaminti storesnę balinamąją kapą. Mes rekomenduojame 0.60"
storio medžiagą.
Venkite balinimo jei pacientas gali praryti arba įkvėpti kapą. Patarkite pacientams būti atsargiems ir ne-
nuryti nei gelio, nei jį praskalavus – skysčio. Ena White Light dantų balinimo produktų sudėtyje yra pe-
roksido; didelio kiekio nurijimas gali būti žalingas.
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MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

Tel. +39 0185 7887 870
micerium@micerium.it

www.micerium.it

GYVŲ DANTŲ BALINIMAS  SU ENA WHITE LIGHT 6% VANDENILIO PEROKSIDU
Klinikiniai vaizdai iš Dr. Lorenzo Vanini praktikos

Pacientas prieš gydymą. Gipsinis modelis, išpiltas ant 
alginatinio atspaudo.

Kad ant balinimo kapos būtų sukurti re-
zervuarai, naudokite šviesa kietinamą
dervą (Ena White Block-out)

Balinimo kapą gausite ant modelio
uždėję lakštą termoplastinės medžia-
gos.

Suformuota ir pabaigta balinamoji kapa. Balinamasis gelis dedamas ant priekinių
dantų paviršių srities kapoje.

Naminis balinimas su Ena White Light
(6% vandenilio peroksidu).

Rezultatas po gydymo ( 6 – 8 valandos
per parą 10 dienų).


