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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ENA WHITE ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΓΕΝΩΝ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ

Ενδείξεις
- Θεραπεία απονευρωμένω δοντιών
- Θεραπεία παθογενών δυσχρωματισμών των δοντιών
- Θεραπεία δυσχρωματισμών που προκλήθηκαν από φάρμακα (π.χ Τετρακυκλίνη)
Το προϊόν εμπεριέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου, νιτρικό κάλιο και φθοριούχο νάτριο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΓΕΝΩΝ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
Η θεραπεία των παθογενών και ιατρογενών δυσχρωματισμών των ζωντανών δοντιών μπορεί να γίνει από τον οδοντίατρο στο ιατρείο χρησιμοποιώντας μία γέλη που
βασίζεται στο υπεροξείδιο του υδρογόνου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Η επαγγελματική θεραπεία των ζωντανών δοντιών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή στην επιφάνεια του δοντιού προϊόντων που εμπεριέχουν γέλη που βασίζεται σε 12% ή
35% υπεροξείδιο του υδρογόνου. Προσοχή: πριν την έναρξη της θεραπείας συνίσταται να διεξαχθεί μια αρχική θεραπεία για την αφαίρεση της πλάκας και τον καθαρισμό
των αρχικών χρωστικών. Η προστασία των ούλων γίνεται είτε με ελαστικό απομονωτήρα είτε με το Ena Dam, που είναι φωτοπολυμεριζόμενη πάστα (χρόνοι
φωτοπολυμερισμού: 40sec με LED ή με μονάδα φωτοπολυμερισμού με φως αλογόνου υψηλής δύναμης). Ena White Power (35% υπεροξείδιο του υδρογόνου): Σε απόσταση
από τον ασθενή, πρώτα απομακρύνετε τον σφιγκτήρα. Έπειτα, απομακρύνετε το καπάκι κι αντικαταστήστε το με ένα ρύγχος. Το προϊόν ενεργοποιείται αμέσως, πριν τη
χρήση, με την πίεση των εμβόλων των συριγγών και την ανάμειξη των δύο συστατικών. Τα πρώτα χιλιοστά του υλικού που θα βγουν από τη σύριγγα έχουν ανοικτό κόκκινο
χρώμα και πρέπει να αφαιρεθούν. Η αποθήκευση για μακρές περιόδους σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί κάποιες φορές να δημιουργήσει φουσκάλες στη μορφή της γέλης.
Αυτό επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιογενή και πιο υγρά μείγματα, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο της διπλής σύριγγας. Εάν αυτό συμβεί μη χρησιμοποιήσετε τις
πληγείσες περιοχές του υλικού. Η γέλη θα πρέπει να τοποθετηθεί στις προστομιακές επιφάνειες σε πάχος 1-2mm. Το σημείο του ρύγχους έχει σχεδιαστεί να απλώνει τη γέλη
εξίσου. Μετά από 10 λεπτά απομακρύνετε τη γέλη με αναρρόφηση, σκουπίζετε και ξεπλένετε προσεκτικά με νερό. Η διαδικασία μπορεί να επαναλειφθεί δύο φορές μέχρι
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιβεβαιώστε εκ των προτέρων ότι τα ούλα έχουν λάβει επαρκή προστασία. Η μονάδα φωτοπολυμερισμού ή το λέιζερ αυξάνουν
το επίδραση του υπεροξειδίου του υδρογόνου, αλλά μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του πολτού και του μαλακού ιστού προκαλώντας ζημιά. Εάν είναι επιθυμητό

ένα πιο έντονο αποτέλεσμα, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία σε άλλη συνεδρία ή μπορεί να συνεχίσει με εφαρμογές του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε νάρθηκα,
12% για θεραπεία εκτός ιατρείου ή 6% για θεραπεία στο σπίτι.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ
Είναι ένα άλλο σύστημα που δημιουργήθηκε για τη θεραπεία των ιατρογενών και παθογενών δυσχρωματισμών στο ιατρείο.
Πριν τη θεραπεία θα πρέπει ο ασθενής να προγραμματισθεί για μία συνεδρία όπου θα του αφαιρεθεί η πλάκα και οι εξωτερικές χρωστικές και θα καθαριστεί και γυαλιστεί
η αδαμαντίνη. Στην ίδια συνεδρία θα γίνει η λήψη αλγινικών αποτυπωμάτων, άνω και κάτω γνάθου, βάσει των οποίων θα κατασκευαστούν από τον τεχνίτη οι νάρθηκες.
Ένα θερμοπλαστικό φύλλο τοποθετείται πάνω στο εκμαγείο και διαμορφώνεται σε κατάλληλη συσκευή. Πριν τη διαμόρφωσή του, οι χειλικές επιφάνειες των δοντιών
καλύπτονται με φωτοπολυμεριζόμενη ρητίνη (Ena White Block-out) για τη δημιουργία χώρου εφαρμογής της γέλης υπεροξειδίου του υδρογόνου. Από το νάρθηκα
αφαιρούνται τα μεσοδόντια διαστήματα και λειαίνονται τα άκρα των ούλων, έτσι ώστε να σταθεροποιείται στην κορυφή της γραμμής ένωσης βλεννογόνου-ούλων. Τα όρια
του νάρθηκα λειαίνονται πάνω από τη φωτιά για να απομακρυνθούν τα άγρια σημεία και να αποφευχθεί ο ερεθισμός του βλεννογόνου. H γέλη εφαρμόζεται
χρησιμοποιώντας νάρθηκες και αφήνοντας να δράσει για ένα μεταβλητό χρονικό διάστημα από 30 λεπτά έως 2 ώρες τη μέρα. Ο μέσος όρος της θεραπείας που προτείνεται
με το Ena White Regular (12% υπεροξείδιο του υδρογόνου) είναι 2 ώρες τη μέρα για 10 μέρες. Ως εναλλακτική θεραπεία για το σπίτι μπορεί να γίνει η εφαρμογή για 6/8
ώρες τη μέρα για 10 μέρες μιας καλλυντικής γέλης 6% υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπως η Ena White Light, η οποία μπορεί να παραδοθεί στον ασθενή μαζί με τους
νάρθηκες  και με λεπτομερείς οδηγίες χρήσης και προφύλαξης (δες τις οδηγίες χρήσης του Ena White Light για τον οδοντίατρο και τον ασθενή).

Προσοχή
Το ήδη αναμεμειγμένο τζελ λεύκανσης ερεθίζει το δέρμα και  τις βλεννώδεις μεμβράνες και προκαλεί σοβαρή βλάβη στα μάτια. Φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια και
γυαλιά όταν χρησιμοποιείτε το υλικό! Αποφεύγετε την επαφή του υλικού με τα μάτια, το δέρμα και τις βλεννώδεις μεμβράνες. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει, και συνεχίστε να ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως γιατρό. Να
μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης, γιατί το αποτέλεσμα της λεύκανσης δεν θα είναι εγγυημένο. Το προϊόν φυλάσσεται στο ψυγείο (3-9°C)! Εμπεριέχει
12% ή 35% υπεροξείδιο του υδρογόνου και παράγωγα γλυκόλης: δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που ο ασθενής είναι αλλεργικός ή δυσανεκτικός σε κάποια
από τις παραπάνω ουσίες. Να μην χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης και θηλασμού, καθώς και σε ασθενείς μικρότερους των 18 χρόνων.



Ασθενής πριν τη θεραπεία Εφαρμογή της ουλικής προστασίας
Ena Dam

Εφαρμογή του Ena White Power 35%
υπεροξείδιο του υδρογόνου 
(3 συνεδρίες, 10min η καθεμία)

Αποτελέσματα μετά από μία συνεδρία
με το Ena White Power

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ENA WHITE REGULAR ΜΕ 12% ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Εκμαγείο από αλγινικό αποτύπωμα Ο νάρθηκας είναι έτοιμος η λευκαντική γέλη εφαρμόζεται στη
χειλική επιφάνεια του νάρθηκα

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η λεύκανση των δοντιών με υπεροξείδιο μπορεί να προκαλέσει μία σειρά προβλημάτων, από τα οποία τα πιο κοινά είναι η υπερευαισθησία της οδοντίνης και ο ερεθισμός
του βλεννογόνου. 
Η χρήση του υλικού αντενδείκνυται στις παρακάτω περιπτώσεις;
• Εκτεθειμένες οδοντινικές περιοχές. • Εγκυμοσύνη • Ασθενείς κάτω των 14 ετών • Παρουσία φλεγμονής των ούλων
• Παρουσία εκτεταμένων τερηδόνων • Οδοντινική υπερευαισθησία
• Παρουσία έμφραξης από αμάλγαμα στα πρόσθια δόντια (πιθανή γκρι χρώση, που προκαλείται από την χημική αντίδραση του περοξειδίου- ασημιού).

Προσφάτως έχει παρατηρηθεί μία μείωση της micro-σκληρότητας της αδαμαντίνης μετά τη θεραπεία με υπεροξείδιο του υδρογόνου, η οποία επανέρχεται στην αρχική
κατάσταση, χάρις στην επαναπροσθήκη ορυκτών αλάτων, που προκαλείται από την διαδικασία που ακολουθείται αμέσως μετά την θεραπεία. Είναι απαραίτητη η τοπική
εφαρμογή μίας φθοριούχας γέλης (Ena White desensitizing gel), η οποία προοδευτικά προκαλεί την επαναπροσθήκη ορυκτών αλάτων, μειώνοντας την ευαισθησία του
πολφού. Έχει παρατηρηθεί ότι οι θεραπείες με υπεροξείδιο του υδρογόνου επηρεάζουν τη συγκόλληση μιας συγκολλούμενης αποκατάστασης, αφού επηρεάζουν την
παρουσία των ελεύθερων ριζών της επιφάνειας των δοντιών και κατά συνέπεια το δεσμό μεταξύ του συγκολλητικού παράγοντα και της επιφάνειας του δοντιού. Για τον
σεβασμό των μαλακών ιστών, ο νάρθηκας πρέπει να έχει συγκεκριμένο σχήμα, αλλιώς η έξοδος του υλικού θα προκαλέσει περισσότερους ή λιγότερους οξείς ερεθισμούς
των ούλων, αίσθηση μη ευχάριστης γεύσης και καψίματος της υπερώας. Γενικώς η χρήση του υπεροξειδίου δεν συνιστάται για ασθενείς, που έχουν κάνει πρόσφατα
περιοδοντικό χειρουργείο, ή είναι ανάπηροι, έγκυες ή βαριοί καπνιστές.

Πάνω στο εκμαγείο τοποθετείται ένα
θερμοπλαστικό φύλλο. Οι νάρθηκες
πραγματοποιούνται με την τοποθέτη-
ση ενός θερμοπλαστικού φύλλου
πάνω στο εκμαγείο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΤΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ 
ENA WHITE POWER 35% ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
Είναι δυνατή η θεραπεία απονευρωμένων δοντιών στο ιατρείο με το Ena White Power (35% υπεροξείδιο του υδρογόνου). Το πρωτόκολλο που συνιστάται είναι το ακόλουθο:
Ακτινογραφική εξέταση και πιθανή ενδοδοντική θεραπεία για να αποκτηθεί η τέλεια μόνωση του ριζικού σωλήνα. Καθαρισμός των εξωτερικών επιφανειών του δοντιού και
τοποθέτηση του ελαστικού απομονωτήρα. Άνοιγμα του μυλικού πολφικού θαλάμου και αφαίρεση του ενδοδοντικού υλικού μέχρι και 2mm κάτω από το χειλικό όριο των
ούλων. Η κοιλότητα καθαρίζεται, πρώτα με το χέρι και με περιστροφικά εργαλεία και μετά με τη χρήση μονάδας prophy-jet με διττανθρακικό νάτριο. Ακολούθως ψεκάζεται
με νερό και αέρα. Η διαδικασία αυτή εγγυάται έναν ενδελεχή καθαρισμό, χωρίς τον κίνδυνο υπερβολικής τριβής. Η κοιλότητα αδροποιείται με ορθοφωσφορικό οξύ 37% για
60sec για να διευκολύνει την εσωτερική διάχυση του οξυγόνου. Η λευκαντική γέλη εφαρμόζεται στην κοιλότητα και στην εξωτερική επιφάνεια του δοντιού. Κάθε 5 λεπτά η
γέλη αναμειγνύεται με ένα μικρό πινέλο και αντικαθίσταται κάθε 15 λεπτά. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται μέχρι να αποκτήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε περιπτώσεις
όπου ο ασθενής αισθάνεται πόνο, η θεραπεία διακόπτεται άμεσα και ο ασθενής επανέρχεται όταν τα συμπτώματα έχουν υποχωρήσει εντελώς. Από την στιγμή που έχει
αποκτηθεί μία υπερβολική λεύκανση, απαραίτητη γιατί τα δόντια από θεραπεία έχουν την τάση να σκουραίνουν τις μέρες που ακολουθούν μετά τη λεύκανση, η γέλη
απομακρύνεται με αναρρόφηση και γίνεται πλύση με αποσταγμένο νερό για να εξαλειφθεί η πιθανή καταστάλαξή του στην είσοδο των οδοντινικών σωληναρίων. Η
κοιλότητα πλένεται με υποχλωριούχο νάτριο και μετά με νερό για να ουδετεροποιήσει, όσο είναι δυνατό, την παρουσία του εν τω γεννάστε οξυγόνου στα οδοντινικά
σωληνάρια. Γιατί ακόμα και η ελάχιστη παρουσία οξυγόνου μπορεί να αναχαιτίσει τον πολυμερισμό του δεσμού οδοντίνης-αδαμαντίνης, ο οποίος είναι απαραίτητος σε
αυτό το στάδιο για την μόνωση των οδοντινοσωληναρίων, και να αποφευχθεί μία πιθανή υποτροπή υγρών ή χρώσεων. Ακολουθεί αδροποίηση για 30 sec και η εφαρμογή
ενός συγκολλητικού παράγοντα οδοντίνης-αδαμαντίνης. Ο παράγοντας αυτός πολυμερίζεται και η κοιλότητα εμφράζεται με βαμβάκι και με ένα προσωρινό ακρυλικό υλικό.
Ο ασθενής επανεκτιμάται μετά από δύο εβδομάδες και εάν τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα ακολουθεί η αποκατάσταση του δοντιού.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι πρωταρχικές επιπλοκές που προέρχονται από τη θεραπεία απονευρωμένων δοντιών με υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι τρεις:
• Καυστικές και ισχαιμικές λύσεις των ουλικών ιστών.             • Εξωτερική απορρόφηση της ρίζας. • Υποτροπή
Για την αποφυγή των βλαβών των μαλακών ιστών συνιστάται αυστηρά η χρήση του ελαστικού απομονωτήρα, ο οποίος πρέπει να είναι βαρέου τύπου, καλά τοποθετημένος
και σταθεροποιημένος στον αυχένα του δοντιού με απολινώσεις. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, ο ελαστικός απομονωτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα
προϊόν όπως είναι π.χ. το Ena Dam, τοποθετημένο στο όριο των ούλων κάτω από τον ελαστικό απομονωτήρα. Η παρατεταμένη επαφή της λευκαντικής γέλης με τους
μαλακούς ιστούς προκαλεί καυστικές και ισχαιμικές βλάβες, οι οποίες γενικώς είναι αναστρέψιμες, όταν απομακρυνθεί ο παράγοντας πρόκλησης και ακολουθηθεί αυστηρό
πρόγραμμα υγιεινής. Οι χρόνοι αποθεραπείας είναι ανάλογοι με την έκταση των βλαβών.
Εν αντιθέσει το πρόβλημα με την απορρόφηση της ρίζας είναι πιο σύνθετο και φαίνεται να προέρχεται από την συγκέντρωση του υπεροξειδίου του υδρογόνου πάνω από
30%, από την θερμότητα που μπορεί να παράγει μία δυνατή μετουσίωση των πρωτεϊνικών στοιχείων της οδοντίνης και από την άμεση επαφή με τους περιοδοντικούς ιστούς.
Οι οδοντικοί ιστοί, μετουσιωμένοι από το οξυγόνο και/ή από την θερμότητα, δεν αναγνωρίζονται σε ανοσολογικό επίπεδο από τα κύτταρα των περιοδοντικών ιστών και για
αυτό δέχονται επίθεση και καταστρέφονται. Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, που προτείνεται στην βιβλιογραφία, η διαδικασία της εξωτερικής απορρόφησης μπορεί να
ξεκινήσει λόγω της πτώσης του pH του περιβάλλοντος.
Η καταστροφική διαδικασία δεν είναι άμεση αλλά εμφανίζεται 1-7 χρόνια μετά την θεραπεία. Για να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης αυτής της επιπλοκής, συνιστάται να μην
χρησιμοποιείται η θερμοκαταλυτική τεχνική, αφού φαίνεται ότι η θερμότητα προκαλεί τις απορροφήσεις. Ακόμα περισσότερο, σε δόντια όπου έχουν χάσει κατά ένα μεγάλο
βαθμό οδοντικό ιστό στο επίπεδο ένωσης κονίας-αδαμαντίνης, πρέπει να αποφεύγεται η χρήση προϊόντων με υψηλή συγκέντρωση οξειδωτικών παραγόντων (35%
υπεροξείδιο του υδρογόνου) και να μειωθεί ο χρόνος επαφής. 

Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρήση λευκαντικών προϊόντων με χαμηλότερη συγκέντρωση οξειδίου (Ena White Regular-12% υπεροξείδιο του υδρογόνου) σε συνδυασμό
με την τεχνική “walking bleaching”, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να μένει το προϊόν για μεγάλη περίοδο μέσα στην κοιλότητα. Από την στιγμή που η θεραπεία έχει
ολοκληρωθεί, τα οδοντικά σωληνάρια πρέπει να μονωθούν με ακρίβεια , για να αποφευχθεί η διήθηση βακτηρίων και χρώσεων μέσα στην κοιλότητα. Συνιστάται ο τακτικός
ακτινολογικός έλεγχος του ασθενή, έτσι ώστε να διαγνωσθεί πιθανή πρόωρη διαδικασία απορρόφησης και να ξεκινήσει άμεσα η κατάλληλη θεραπεία (χειρουργική απόξεση
της ρίζας, η ορθοδοντική προεκβολή της ρίζας, επιμήκυνση της κλινικής μύλης, χρήση ΜΤΑ, υαλονομερή κονία και ρητίνη), εάν κριθεί απαραίτητο. Για να μειωθεί ο κίνδυνος
υποτροπής, είναι απαραίτητη η πλήρης απομάκρυνση του πολφικού ιστού, ιδιαίτερα στο επίπεδο των πολφικών κεράτων και η αποφυγή χρήσης υλικών και φαρμάκων με
χρωστικές.
Μετά τη θεραπεία η οδοντίνη πρέπει να υβριδισθεί, για να αποκτήσει μία καλή εσωτερική μόνωση των σωληναρίων και η αποκατάσταση πρέπει να εγγυάται μία εξωτερική
μόνωση ενάντια στην διήθηση ουσιών, που μπορεί να προκαλέσει υποτροπή.

ΣΥΝΤήΡΗΣΗ
Για να υπάρχει ένα μακροχρόνιο αποτέλεσμα, πρέπει ο ασθενής να επαναλαμβάνει περιοδικούς κύκλους θεραπείας στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μια γέλη με χαμηλή
περιεκτικότητα σε υπεροξείδιο του υδρογόνου, όπως το Ena White Light (δες τις οδηγίες χρήσης  του Ena White Light για τον οδοντίατρο και τον ασθενή). 
Οι χρόνοι και η συχνότητα των εφαρμογών εξαρτώνται από τον ασθενή, ο οποίος ελέγχοντας το χρώμα των δοντιών του αποφασίζει το πότε και το πως να παρέμβει.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΓΕΝΩΝ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟΝΕΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ (“Walking” technique)
Πριν την ενδοδοντική θεραπεία ελέγξτε πάντα την ποιότητα της μόνωσης του ριζικού σωλήνα. Εάν υπάρχει αμφιβολία, επαναλάβετε την ενδοδοντική θεραπεία και κλείστε
τον ριζικό σωλήνα με γουταπέρκα και ενδοδοντική κονία. Αφού το δόντι μονωθεί με τον ελαστικό απομονωτήρα, ο μυλικός πολφικός θάλαμος αδειάζεται από το υλικό
έμφραξης του ριζικού σωλήνα, περίπου 2mm κάτω από το όριο των ούλων. Για να μειωθεί ο κίνδυνος απορρόφησης της εξωτερικής ρίζας, δεν πρέπει η κοιλότητα να
αντιμετωπισθεί πέρα της οστικής ακρολοφίας. Στον πάτο της ξαναπαρασκευασμένης ενδοδοντικής κοιλότητας τοποθετείται ένα στρώμα οξυφωσφατικής κονίας
ψευδαργύρου πάχους 2mm. Η κονία μονώνει και προστατεύει τον ριζικό σωλήνα από τυχόν διήθηση του οξυγόνου και του λευκαντικού παράγοντα. Εάν η ποιότητα της
ενδοδοντικής έμφραξης είναι η απαιτούμενη, τότε μπορεί να αποφευχθεί το στρώμα της κονίας. Για καλύτερο αποτέλεσμα συνιστάται η αμμοβολή της κοιλότητας με
οξείδια του αλουμινίου για λίγα δευτερόλεπτα, ξέπλυμα με νερό και στέγνωμα της κοιλότητας. Μετά τοποθετείται η γέλη θεραπείας Ena White Regular (12% υπεροξείδιο
του υδρογόνου). Η κοιλότητα κλείνεται με βαμβάκι και με προσωρινό υλικό έμφραξης. Μετά από 1-2 μέρες γίνεται η αλλαγή της γέλης. Η διαδικασία μπορεί να επιτευχθεί
ο αποχρωματισμός φορές μέχρι να αποκτηθεί η θεραπεία που θέλουμε. Είναι αναμενόμενο να περιμένουμε μία μικρή υποτροπή, που προκαλείται από την προοδευτική
επανυδάτωση του δοντιού και την δράση εσωτερικών παραγόντων δυσχρωματισμού, που είναι ενεργοί μέσα στην στοματική κοιλότητα. Απομακρύνετε τη γέλη με
απορρόφηση και πλύνετε με αποσταγμένο νερό για να εξαλείψετε το υπόλοιπο υλικό. Καθαρίστε την κοιλότητα με υποχλωριούχο νάτριο για να ουδετεροποιήσετε την
πιθανή παρουσία οξυγόνου μέσα στα οδοντινοσωληνάρια. H παρουσία του οξυγόνου μπορεί να αναχαιτίσει τον πολυμερισμό του δεσμού αδαμαντίνης-οδοντίνης και του
στρώματος της ρητίνης, που θα χρησιμοποιηθεί, αργότερα, για την έμφραξη της κοιλότητας. Αδροποιείστε την κοιλότητα για 60sec και εφαρμόστε τον παράγοντα δεσμού
αδαμαντίνης-οδοντίνης. Ακολουθεί ο πολυμερισμός και η έμφραξη της κοιλότητας με ρητίνη.



Παρασκευή της αμμοβολή
κοιλότητας και ακτινολογικός
έλεγχος

Εφαρμογή του λευκαντικού gel Ena
White Regular

Ελικό αποτέλεσμα

Αρχική κατάσταση Walking bleaching τεχνική 
(απονευρωμένο δόντι)

νάρθηκας λεύκανσης με Ena White
Regular (για 2 ώρες την ημέρα)

η παρασκευή του δοντιού

ΤΕΧΝΙΚΗ “WALKING” KAI ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ WHITE REGULAR 12% ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Αποκατάσταση από ρητίνη (Enamel
Plus HRi)

τελικό αποτέλεσμα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΑΤΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΩΝ ΔΥΣΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟΝΕΥΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ 
(“WALKING” TEXNIKH) ΜΕ ΤΟ ENA WHITE REGULAR 12% ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Αρχική κατάσταση Απονευρωμένο δόντι πριν την 
θεραπεία

η κοιλότητα έχει μονωθεί με βαμβάκι
και με προσωρινό υλικό

τεχνική walking bleaching και τελικό
αποτέλεσμα μετά την θεραπεία

Αποκατάσταση από ρητίνη (Enamel
Plus HRi) και τελικός ακτινολογικός
έλεγχος
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