
Ena White Light naudojimo instrukcija PACIENTUI
LT (Lietuvių)

Dantų balinimo esmė – ant emalio ir dentino susidariusių pigmentacijų pašalinimas. Dalis dantų iš
prigimties yra labai pigmentuoti, kiti patamsėja jau išaugę. Dažniausios to priežastys yra: senėjimas,
dažančių produktų vartojimas (kava, arbata, tabakas, vynas), trauma, tetraciklinų (antibiotikų) var-
tojimas, senos restauracijos. Balinimo sistema pašalina daugumą tokių dėmių, nepakeisdama dan-
ties struktūrų. Balinimas trunka dešimt dienų, sudėtingos ar tamsesnės dėmės gali reikalauti ilgesnio
gydymo.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Kruopščiai laikykitės naudojimo instrukcijos ir Jūsų gydytojo nurodymų.
Nenaudokite didesnio produkto kiekio nei reikia ir nedidinkite aplikacijų skaičiaus, tai nepagreitina
proceso ir nebalina labiau. Tik Jūsų odontologas gali nustatyti gydymo trukmę.
Prieš pradedant balinti dantis rekomenduojama panaudoti nujautrinantį gelį (Ena White desensi-
tizing gel), dedant jį į Ena White balinamąją kapą ir leidžiant sąveikauti su dantimis kasdien po 2
val. (jei galima – per naktį, po įprastų vakarinių burnos priežiūros procedūrų), gydymo trukmė – 1
savaitė. Tuomet atlikite balinamąjį gydymą pripildydami balinamosios kapos ertmes balinamuoju
geliu Ena White (pav. 1).
PASTABA: antgaliuko naudojimas supaprastina gelio aplikavimą. Antgaliuką reikia prisukti prie
švirkšto nuėmus jo apsauginį kamštelį. Panaudoję švirkštą jį ar ant jo prisuktą antgaliuką uždenkite
kamšteliu.
Svarbu neperpildyti kapos, kad ją uždėjus ant dantų gelis neištekėtų per viršų ir nedirgintų (nenu-
degintų) dantenų.
Kapą su geliu ant dantų laikyti reikia 6 – 8 valandas per dieną (jei įmanoma – per naktį, po įprastų
vakarinių burnos priežiūros procedūrų), procedūrą kartojant dešimt dienų (pav. 2). Laikykite bali-
namojo gelio švirkštus šaldytuve, 2°C – 8°C temperatūroje, apsaugotus nuo karščio ir/ar tiesioginių
saulės spindulių.

Plaukite balinimo kapas šaltu vandeniu (pav. 3), nusausinkite jas ir visada sudėkite į specialią dėžutę.
Balinimo kurso metu venkite: rūkyti; gerti kavą, arbatą, Coca-cola, raudoną vyną; valgyti soją, ar-
tišokus, tamsius marmeladus, greipfrutus; naudoti dantų pastą ar skalavimo skystį su jodu, chlor-
heksidinu ar bet kuriais kitais dažančiais priedais. Pabaigę dantų balinimo kursą, apsilankykite pas
savo odontologą, kad įvertintumėte rezultatus ir drauge nuspręstumėte, ar reikia papildomų pro-
cedūrų.

ATSARGOS PRIEMONĖS
1. Nenaudoti asmenims, jaunesniems nei 18 metų.
2. 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. 

3. Prašome paisyti galiojimo pabaigos datos, atspausdintos ant pakuotės išorinės dalies arba ant
švirkšto (mėnuo/metai).

4. Venkite kontakto su akimis; įvykus kontaktui nedelsdami praplaukite akis vandeniu.
5. Nėščios moterys neturėtų balintis dantų.
6. Dantų plombos ir karūnėlės balinamo procedūrų metu spalvos nekeičia.
7. Jei Jums kiltų klausimų dėl tinkamo gelio naudojimo, nedelsdami pasikonsultuokite su savo



odontologu.
8. Balinimo procedūros metu nerūkykite, nevalgykite ir negerkite.
9. Mažas procentas pacientų balinimo metu pajunta dantų jautrumą. Pajutę tokius simtomus

išsiimkite balinimo kapą ir susisiekite su savo odontologu.
10. Maistas ir sultys, kuriuose gausu citrinų rūgšties, gali sukelti dantų jautrumą.
11. Maža dalis pacientų yra pajutę diskomfortą ties dantenomis, lūpomis, gerkle ar liežuviu. Jei

šie simptomai išsilaikys dvi dienas arba sparčiai progresuos, paskambinkite savo odontologui.
Šie šalutiniai poveikiai išnyksta po 1 – 3 dienų nutraukus balinimą.

12. Kava, tabakas ir kiti produktai per tam tikrą laiką gali vėl pakeisti jūsų dantų spalvą. Jei taip at-
sitiktų, dantų baltumą galite grąžinti pabalinę juos porą naktų. 

13. Siekiant išsaugoti sveiką šypseną, prieš balinimą ir po jo reikia reguliariai tikrintis dantis pas
odontologą bei atlikti profesionalią burnos higieną.

14. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
15. Nenurykite gelio ar praskalauto vandens. Produkto sudėtyje yra peroksido; didelių kiekių nu-

rijimas gali būti žalingas.
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