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NÁVOD K POUŽITÍ

ENA WHITE SySTém PRO LéČBU PATOGENNÍCH A IATROGENNÍCH DISKOLORACÍ

Indikace:
- Léčba nevitálních zubů
- Léčba patogenních diskolorací zubů
- Léčba diskolorací zubů zapříčiněné léky (např. Tetracyklin)
Výrobek obsahuje peroxid vodíku, dusičnan draselný a fluorid sodný.

LéČBA PATOGENNÍCH A IATROGENNÍCH DISKOLORACÍ VITÁLNÍCH ZUBŮ
Léčbu patogenních a iatrogenních diskolorací lze provádět v ordinacích při použití gelu o obsahu peroxidu vodíku.

Profesionální léčba v ordinacích
Profesionální léčba vitálních zubů se provádí v ordinacích při aplikaci peroxidu vodíku v gelovém základu o obsahu 12% nebo 35%. 
UPOZORNĚNÍ: Před samotnou léčbou je vhodné odstranit plak a zubní kámen a očistit sklovinu. Pracovní pole izolujte koferdamem nebo světlem tuhnoucí
pastou Ena Dam (40 sec. s LED nebo halogenovou lampou).
Ena White Power (35% peroxid vodíku): Otevřete uzávěr duální stříkačky stranou od pacienta, poté nasaďte míchací kanylu. Aktivuje se okamžitě před použitím
stlačením pístů ve stříkačkách a smícháním obou složek. Nejprve vytlačíte několik milimetrů lehce červeně zbarvené hmoty, ty je nutné zahodit. Přechovávání
výrobku delší dobu při vyšších teplotách může zapřičinit tvorbu bublinek v gelu. Ten může být méně homogenní a více tekutý, zvláště pak v poslední čtvrtině duální
stříkačky. Gel naneste přibližně o tloušťce 1-2 mm na labiální povrch zubů. Ústí kanyly dávkuje gel stejnoměrně. Odstraníte jej odsátím, poté setřením a nakonec
důkladným opláchnutím vodou. Proceduru lze opakovat dvakrát do docílení žádaného efektu. Nejdříve je nutné se ujistit, že gingiva je dobře chráněná. Polymerační
světlo či laser zvyšuje efekt peroxidu vodíku, avšak může zapříčinit přehřátí a tím poškození pulpy a měkkých tkání. Chceme-li dosáhnout lepších výsledků,
doporučujeme zopakovat profesionální léčbu při příští návštěvě pacienta, případně pokračovat aplikací gelu do nosiče, 12% ambulantně nebo 6% domácí léčbou.

Léčba pomocí nosiče
Je další volbou léčby, používané pro patogenní & iatrogenní diskolorace, a to ambulantně v čekárně.
Před zahájením léčby doporučujeme provést běžnou profylaxi a orální hygienu včetně odstranění plaku, zubního kamene a vyčistění a přeleštění skloviny. Ve stejné
návštěvě pořiďte pacientovi alginátový otisk obou čelistí, který potřebuje zubní technik pro výrobu nosiče. Ten se vyrobí překrytím sádrového modelu plátkem
thermoplastického materiálu a jeho následným vylisováním. Před samotným lisováním je však nutné překrýt bukální strany zubů sádrového modelu světlem tuhnoucí
pryskyřicí (Ena White Block-out) tak, aby se vytvořily malé rezervoáry pro gel s peroxidem vodíku. Matrici upravte tak, aby ostré okraje netraumatizovaly
mukogingivální hranici a daly se dobře přiadaptovat. Hrubé okraje matrice zjemníte nad plamenem a tím zabráníte iritaci dásně.
Gel se nanáší do nosiče a nechává se působit po dobu od 30 minut do max. 2 hodin denně. Doporučený cyklus léčby s Ena White Regular (12%) je průměrně 2 hodiny
denně po dobu 10 dnů. Alternativně lze provádět domácí léčbu aplikací 6% gelu peroxidu vodíku po dobu 6/8 hodin denně, celkem 10 dní. Tento kosmetický gel Ena
White Lite může být předán pacientovi spolu s nosičem a podrobným návodem na použití včetně upozornění (viz Ena White Light návod na použití pro zubaře a
pacienty).

Upozornění
Smíchaný bělicí gel dráždí pokožku a sliznice a způsobuje vážné poškození očí. Při práci s gelem je nutné vždy používat ochranné rukavice a ochranné
brýle. Vyvarujte se kontaktu materiálu s očima, pokožkou a sliznicemi. Při zásahu očí opatrně vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte z očí
kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Ihned zavolejte lékaře.Nepoužívejte po expirační době, v
opačném případě nelze zaručit léčebný efekt. Uchovejte v chladu (3-9°C)! Výrobek obsahuje 12% nebo 35% peroxid vodíku a deriváty glycolu:
nepoužívejte v případě citlivosti na některou z těchto složek. Nepoužívat v těhotenství, v době kojení nebo osoby mladší 18 let.



Kontraindikace a vedlejší účinky léčby vitálních zubů peroxidem vodíku
Použití peroxidu vodíku může způsobit některé problémy, z nichž se všeobecně považuje citlivost dentinu a podráždění mukozy. Jeho použití je proto kontraindikováno
u následujících případů:

Kontraindikace bělení 
• Obnažené oblasti dentinu • Gravidita      • Pacienti mladší 18 let • Zanícená dáseň • Přítomnost rozsáhlého zubního kazu       • Přecitlivělost dentinu 
• Přítomnost amalgamu v předním úseku (nebezpečí šedého zbarvení zapřičiněného chemickou reakcí peroxidu a stříbra)                            • Defektní okraje výplní

Byla pozorována určitá redukce odolnosti skloviny po léčbě peroxidem vodíku, která se však po ukončení péče vrací do normálního stavu díky okamžitě započatému
procesu remineralizace (Ena White desensitizing gel). Doporučujeme lokální nanesení fluoridového gelu, který progresivně remineralizuje sklovinu a zároveň redukuje
citlivost pulpy. Použití peroxidu vodíku může ovlivnit provedení adhezivních rekonstrukcí z důvodu přítomnosti volných radikálů na povrchu zubů. To ovlivňuje vazební
pevnost mezi adhezivem a povrchem zubu. Proto je nutné počkat alespoň dva týdny, než budete moci docílit klinicky schopné vazby. S ohledem na měkké tkáně je
prvořadá kvalita tvaru nosiče, aby gel zbytečně nevytékal a nedráždil gingivu, aby nebyl zdrojem nepříjemné chuti v ústech a nepálil na palatinální straně. Všeobecně není
doporučováno používat gel u pacientů, kteří jsou po chirurgickém periodontálním zákroku, u hendikepovaných pacientů, u těhotných žen a u silných kuřáků.

LÉČBA PATOGENNÍCH A IATROGENNÍCH DISKOLORACÍ VITÁLNÍCH 
ZUBŮ POMOCÍ ENA WHITE POWER 35 % PEROXIDU VODÍKU

Pacient před zahájením léčby Aplikace bariérové pryskyřice Ena Dam Aplikace Ena White Power 35 % 
peroxidu vodíku (3 aplikace po 10 min.)

Výsledek po jedné aplikaci Ena White
Power

LÉČBA POMOCÍ NOSIČE S GELEM ENA WHITE REGULAR 12% PEROXIDEM VODÍKU

Sádrový model zhotovený po alginátovém
otisku

Vylisováním thermoplastického plátku mate-
riálu na modelu se získá nosič pro gel. Pomocí
světlem tuhnoucí pryskyřice(Ena White Block-
out) se vytvoří rezervoáry pro aplikaci Ena
White gelu. Nosič se získá vylisováním ther-
moplastického plátku materiálu na model.

Nosič v konečné podobě po adaptaci Ena White gel se aplikuje na bukální
stranu zubů
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Léčba nevitálních zubů v ordinaci
Léčba patogenních a iatrogenních diskolorací nevitálních zubů je možná také v ordinaci použitím gelu Ena White Power (35% peroxid vodíku). 
Doporučujeme následující postup: zub zrentgenujte, endodonticky ošetřete tak, abyste docílili optimálního zapečetění kořenového kanálku. Nejprve vyčistěte
povrch zubu, nasaďte koferdam, otevřete pulpu, odstraňte endodontický materiál do max. hloubky 2 mm pod bukální úroveň gingivy. Kavitu vyčistěte – nejprve ručním
a strojovým nástrojem. Poté přístrojem prophy - jet a hydrogenuhličitanem sodným, vodou a vzduchem. Docílíte tím dokonalého vyčistění bez rizika větší abraze.
Leptejte kavitu 37 % kyselinou ortofosforečnou po dobu 60 sekund, abyste odstranili poslední vrstvu dentinu a podpořili rozptyl kyslíku. Aplikujte Ena White do kavity
a na povrch zubu. Každých 5 minut gel promíchejte štětečkem a po 15 minutách nahraďte novým. Cyklus opakujte dokud nedocílíte požadovaný výsledek. Cítí-li
pacient podráždění či bolest, je nutné okamžitě proces přerušit a objednat pacienta po odeznění příznaků. 
Léčebný proces ukončete nejlépe po docílení lehce vyšší diskolorace – neboť zub má tendenci po zákroku malinko ztmavnout. Odstraňte gel odsátím, vypláchnutím
destilovanou vodou (odstraníte tím sraženiny u vstupu do tubulů). Kavitu dále vypláchněte chlornanem sodným a poté vodou, abyste zneutralizovali tvořící se kyslík v
dentinových tubulech, který může mít negativní vliv na následnou polymeraci v okamžiku uzavírání kavity. Dbejte na to, aby byla kavita velmi kvalitně zapečetěna, a
tudíž, aby nedocházelo k prosakování tekutin a pigmentů.
Leptejte po dobu 30 sekund a aplikujte dentino-sklovinný adhezivní systém. Polymerujte  a uzavřete bavlněným tamponem a dočasnou pryskyřičnou výplní. Pacienta
opět zkontrolujte po dvou týdnech a pokud je výsledek optimální, proveďte konečnou rekonstrukci zubu.

KONTRAINDIKACE A VEDLEJŠÍ ÚČINKy
Všeobecně mohou být komplikace léčby nevitálních zubů peroxidem vodíku tři:
• Poleptání a ischemické podráždění tkáně dásně • Externí resorpce • Recidiva
Podráždění tkání dásní zabráníte důsledným používáním koferdamu, nejlépe typu “heavy”, který dobře připevníte k patě zubů ligaturami. Pro větší bezpečnost
doporučujeme kombinovat s bariérovou pryskyřicí Ena Dam, kterou aplikujete na okraje dásní pod koferdamem. Čím méně vystavíte tkáně dásně kontaktu s Ena White
gelem, tím rychleji se dáseň zahojí. Doporučujeme proces hojení dásní podpořit důsledným programem ústní hygieny. 

Problém resorpce kořenového kanálku je komplexnější. Má se za to, že působení peroxidu vodíku v koncentraci vyšší než 30 % zahřívá zubní tkáň, denaturuje proteinové
částice dentinu a je v přímém kontaktu s tkání. Na takto denaturovanou tkáň kyslíkem nebo teplem nereagují buňky imunitního systému, a tak je tkáň napadená a poničená.
Jiná studie v literatuře však zase říká, že proces resorpce může být nastartován ponížením hodnoty pH okolních tkání díky působení peroxidu vodíku.
Destruktivní proces není okamžitý, ale objevuje se po 1-7 letech po aplikované léčbě. Riziko takovýchto komplikací zamezíte, pokud nebudete používat thermo-
katalytickou metodu, neboť se má za to, že produkce tepla je podstatou vzniku resorpcí.
Navíc u zubů, kde došlo k podstatné ztrátě dentinové tkáně na úrovni cemento-sklovinného spojení, je užitečné zamezit použití vysoce koncentrovaného peroxidu vodíku
(35 %) a zredukovat dobu kontaktu. U takových případů proto doporučujeme použít “walking” metodu s nižší koncentrací peroxidu vodíku (Ena White Regular 12%) a
zabránit tím dlouhému působení gelu v kavitě, či opakovaní léčebného procesu.  

Po ukončení léčby je nutné pečlivě uzavřít dentinové tubuly při rekonstrukci zubu, aby nedocházelo k infiltraci bakterií a pigmentů do kavity. 

Dále doporučujeme pacienta pravidelně rentgenovat, abyste odhalili vznikající resorpci v ranném stadiu a tím případně započali s příslušnou léčebnou terapií
(chirurgická kyretáž, ortodontická extruze kořene, prodloužení klinické korunky, utěsnění pomocí MTA, sklo-ionomerní cement a kompozit).
Snížit riziko recidivy můžete důsledným odstraněním tkáně pulpy, zvláště pak v místech pulpárních trubiček. Dále doporučujeme poučit pacienta o omezení konzumace
stravy a léků s obsahem pigmentů. Po léčbě musí být dentin dobře hybridizován, aby dobře vnitřně zapečetil tubuly. Rekonstrukci pak je nutné důkladně zapečetit
externě a zamezit tím infiltraci.  

Udržovací proces
K dosažení dlouhodobých výsledků doporučujeme instruovat pacienta o možnosti periodické domácí léčby s gelem o nízké koncentraci peroxidu vodíku jako např. Ena
White Lite (viz návod na použití Ena White Lite). Délka a četnost aplikace gelu závisí na celkovém stavu zubů po léčbě a na estetickém vnímání barvy pacientem. Pokud
je dobře motivovaný, sám si svobodně rozhodne kdy a jak dlouho si bude sám docílený stav udržovat.

LéČBA PATOGENNÍCH A IATROGENNÍCH DISKOLORACÍ NEVITÁLNÍCH ZUBŮ (“Walking” metoda)
Pečlivě zkontrolujte uzavření kanálku po endodontickém ošetření zubu. Jste-li na pochybách, opakujte zapečetění pomocí gutaperči a cementu. Nasaďte koferdam. Do
dutiny pulpy aplikujte výplň přibližně 2 mm pod úroveň gingivy. Pro zamezení resorpce kořene nepreparujte kavitu přes hranici kořene. Na dno nově endodonticky
vypreparované kavity aplikujte slabou vrstvu adhesor cementu (zinc-oxyphosphate). Tím prostor izolujete a zabráníte tak proniknutí kyslíku a gelu. Pokud je pečeť
kvalitní, můžete cementování vynechat. Pro dosažení lepších výsledků léčby doporučejeme kavitu po několik sekund opískovat aluminium oxidovou pastou, pak
opláchnout vodou a osušit. 
Naneste gel Ena White Regular (12% peroxid vodíku). Uzavřete vatovým tamponkem a dočasným výplňovým materiálem. Gel měňte každý 1 – 2 dny, celou
proceduru opakujte vícekrát, dokud nedocílíte vyšší diskolorace, neboť poté barva malinko ztmavne díky hydrataci zubu a vnitřní diskoloraci okolního zubního
prostředí. Gel odstraňte odsátím, opláchtěte destilovanou vodou. Kavitu vyčistěte chlornanem sodným, tím zneutralizujete event. přítomnost kyslíku v tubulech. Jeho
přítomnost by ovlivnila polymeraci při následném uzavírání kavity bondem a kompozitem. Poté kavitu leptejte po dobu 60 sekund, nabondujte dentino-sklovinnou
vrstvu a uzavřete kompozitem.



Příprava kavity a opískování,
kontrolní RTG snímek

Aplikace gelu Ena White Regular

Konečný výsledek

Celkový pohled Walking metoda bleaching (nevitální
zub)

Nosič naplněný gelem Ena White
Regular (2 hodiny denně)

Preparovaný zub

WALKING METODA A POVRCHOVÁ LÉČBA POMOCÍ ENA WHITE REGULAR 12 % PEROXIDU VODÍKU

Dostavba kompozitem (Enamel Plus HRi) Konečný výsledek

LÉČBA PATOGENNÍCH A IATROGENNÍCH DISKOLORACÍ NEVITÁLNÍHO ZUBU (WALKING METODOU) 
POMOCÍ ENA WHITE REGULAR 12 % PEROXIDU VODÍKU

Celkový pohled Nevitální zub před léčbou

Uzávěr kavity tampónkem a dočasným
materiálem

Walking metoda a konečný výsledek po
léčbě

Dostavba kompozitem (Enamel Plus HRi)
a konečný RTG snímek


