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Használati utasítás

ENA WHITE FEHÉRÍTő RENDSZER PATOLógIáS ÉS IATROgÉN ELSZINEZőDÉS kEZELÉSÉRE

Indikáció:
- gyökérkezelt fogak fehérítése
- patológiásan elszineződött fogak kezelése
- gyógyszerek vagy drogok okozta elszineződés kezelése (pl. teracycline)
A termék hidrogén peroxidot, kálium-nitrátot és nátrium-fluoridot tartalmaz.

ÉLő FOgAk kEZELÉSE PATOLógIáS ÉS IATROgÉN ELSZÍNEZőDÉS ESETÉN
A 12% és 35%-os gél rendelői felhasználásra ajánlott. A kezelés fogorvosi rendelőben orvos végezheti.

Rendelői kezelés
Rendelői fehérítés esetén a 12% vagy a 35% töménységű anyagok közül választhatunk. Elengedhetetlen, hogy a kezelés előtt néhány nappal a páciens professzionális
tisztításon essen át, hogy a fogfelszín mindenütt hozzáférhető legyen a fehérítő gél számára. A fehérítés megkezdése előtt a fogakat tökéletesen izolálni kell, hogy
megvédjük az ínyt a fehérítő gél esetleges expoziciójától. Az izolálás kofferdammal vagy Ena Dam (40s LED vagy halogén lámpa) fényre kötő inyvédő habbal történhet.
Ena White Power (35% hidrogen hyperoxid) A fehérítő anyagot közvetlenül a fehérítés megkezdése előtt keverjük össze. A gélt tartalmazó fecskendőt a pácienstől
elfordulva óvatosan felnyítjuk és ráhelyezzük a keverőcsőrt. A fecskendőből először kinyomódó világos piros anyagot még ne használjuk. A fogak labiális felszínére kell
felvinni a piros gélt 1-2 mm vastagságban. Óvatosak legyünk, mert ha sokáig áll a fecskendő szobahőmérsékleten, buborékok képződhetnek benne, valamint folyóssá
válhat. Ezt a fázist már ne használjuk!
10 percig hagyjuk hatni, majd szívóval eltávolítjuk és vízzel lemossuk, utána újabb adagot viszünk fel. Ezt a procedúrát egy kezelés alkalmával 3-szor ismételjük meg hogy
a kivánt hatást elérjük. Polimerizációs lámpa vagy megfelelő lézer növeli a fehérítés hatékonyságát, de figyelembe kell venni,hogy a túlmelegedés a pulpában és az ínyben
is károkat okozhat!
Azonban bizonyos idő elteltével a kezelést meg lehet ismételni vagy folytatni lehet még a rendelőben sínben 12%-os géllel vagy otthon 6%-os géllel.

Otthoni kezelés-Fehérítő sínnel
A fehérítés megkezdése előtt ebben az esetben is szükséges természetesen, hogy a páciens elmenjen a szájhigiénikushoz tisztításra. Ekkor levehetjük a lenyomatot a
sinekhez. Megfelelő egy jó alginát lenyomat. A technikus a mintára mélyhúzott sínt készít .
A mintán a fehérítő anyag számára Ena White Block out fényre kötő anyaggal reservoire-t alakítunk ki.
A pontos nyaki érintkezés érdekében a modellt gondosan kell elkészíteni.
A sín széleinek érdességét legömbölyíthetjük, ha a matrixot láng fölött óvatosan megpuhítjuk.
Az így elkészített sínt és a fehérítő anyagot az alkalmazás részletes ismertetésével adjuk át a páciensnek. Fel kell hívnunk a figyelmét minden olyan tényezőre (étal, ital,
dohányzás), ami negatívan befolyásolhatja a fehérítő hatást.
Tájékoztatni kell az esetleg fellépő érzékenységről, amely akár olyan mértékű is lehet, hogy emiatt átmenetileg fel kell függeszteni a kezelést.
Pontosan tájékoztatnunk kell, mennyi anyagot és hová kell helyeznie a sínben.
Fontos felhívni a figyelmét a sín alapos tisztítására is, hogy használat után kefével távolítsa el belőle a gélt és szárítsa ki.
Ajánlott alkalmazási idő:
Ena White Regular (12% H2O2) 10 napon át napi 2 óra
Ena White Light (6% H2O2) 10 napon át napi 6-8 óra

Figyelmeztetés:
A felhasználásra összekevert anyag irritációt okoz a bőrön és a nyálkahártyán, szembe kerülve pedig komoly szemkárosodást okozhat. Ezért használatakor viseljünk
gumikesztyűt és szájmaszkot! Ezért kerüljük bőrre, nyálkahártyára és szembe kerülését! Ha mégis szembe kerül, azonnal többször alaposan öblítsük ki vízzel!
Amennyiben kontaktlencse van a szemben, távolítsuk el és folytassuk az öblítést. Azonnal forduljunk orvoshoz! Lejárt szavatosságú anyagot ne használjunk, mert csök-
ken a fehérítő hatása. A fehérítő gélt hütőszekrényben (3-9° C) kell tárolni. A különböző töménységű anyagok (12 és 35%) hidrogen-hyperoxidot és glykolt tartalmaznak.
Ha ismeretes, hogy a páciens ezen anyagokra érzékeny, nem szabad alkalmazni! Terhes és szoptatós anyáknak ne adjuk, valamint ne alkalmazzuk 18 éves kor alatt.



élŐ Fogak kezelése patológiás és iatRogén elszínezŐdés esetén 35 %-os HidRogén HypeRoxiddal

A Páciens kezelés előtt Inyvédő maszk felhelyezése (Ena Dam) 35%-os hidrogén peroxid alkalmazása
(3*10 perc)

Egyszeri rendelői fehérítés Ena White
Power-rel 

sines kezelés  enaWHite RegulaR-Ral – 12% HydRogén peRoxid

Gipsz minta alginát lenyomat alapján A fehérítő anyag számára kialakított
reservoir Ena White block-out-tal.
Ennek alapján mélyhúzott sínt készítünk

Az elkészült sín A fehérítő anyagot a sínbe helyezzük a
buccalis felszín belső falára
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Élő fogak fehérítésének kontraindikációja és mellékhatásai H2O2 használata esetén
Az élő fogak fehérítése során fellépő két fő probléma a fogak érzékenysége és a nyálkahártya irritáció.

Ezért figyeljünk a következőkre: 
• szabad, elsősorban nyaki dentin felületek • terhesség • a páciens ne legyen 18 évesnél fiatalabb • inygyulladás
• ellátatlan szuvasodás • amalgám tömés a front fogakban esetleg ezüst-peroxid fejlődhet, ami a fog szürkés elszineződését okozza 
• sérült tömések • fennálló nyaki érzékenység

Egy bizonyos fokú mikro-keménység csökkenés bekövetkezhet a fogfelszínen a fehérítés következtében, ez azonban a kezelés befejezése után rendeződik
remineralizálódás útján.
Ena White érzékenység csökkentő gél használata javasolt. A fogfelszínen alkalmazott fluoridos gél a remineralizációt gyorsítja, hamar csökkentve ezáltal a fennálló
panaszokat.A fehérítés befejezése után 2 hetet várni kell a végleges adhezív restauráció elkészítésével, mert a felszinen még jelen levő szabad gyökök a bonderőt
csökkentik. A fehérítő gél a gingivára kerülve kellemetlen égő érzést okozhat acut gingiva irritációval. Továbbá periodontális műtétek után néhány hetet várni kell a
fehérítés elkezdésével. Terheseknél, erős dohányosoknál továbbá handicapped pácienseknél ne alkalmazzuk.



Rendelői fehérítő kezelés
Az ajánlott protokoll szerint először radiológiailag ellenőrizzük a gyökérkezelt fogat.
Amennyiben a gyökértömés nem kielégítő, először újra gyökérkezeljük.
A tökéletes gyökértömés ebben az esetben is a fehérítési procedura megkezdésének elengedhetetlen feltétele.
Az elszíneződött gyökérkezelt fogakat Ena White Power-rel (35%-os hidrogen hyperoxid) a rendelőben is fehéríthetjük.
Megtisztítjuk a fogat kivülről és felhelyezzük a kofferdámot.
A pulpakamrát és a gyökércsatorna kezdetét 2 mm mélyen az íny alatt kitisztítjuk.
Fúróval kezdjük el eltávolítani a régi tömést majd a gyökértömést, azonban ajánlatos Prophyjettel folytatni a foganyag kimélése miatt.
37 % foszfor-savval eltávolítjuk a smear-layert (60 sec.), amely filmet képezve nehezíti az oxigén penetrációját a foganyagba.
A fehérítő gélt mind a pulpakamrába, mind a fogra kivülre 15 percre felkenjük.
5 percenként kis ecsetttel megkeverjük a gélt.
A műveletet többször ismételjük a kivánt eredmény eléréséig. Ha fellépő fájdalom miatt a félbe kell szakítani a fehérítést más alkalommal folytathatjuk.
Szükséges a fogat egy kicsit túlfehéríteni, mert néhány nap alatt kis mértékben visszaesik a szín és azon a szinten stabilizálódik.
A fehérítő gél eltávolítását exhausztorral végezzük majd desztillált vízzel alaposan átmossuk a cavitást. A tubulusokban rekedt naszcensz oxigént közömbösítjük. Ugyanis
csökkentheti a bonderőt, ami a nem kielégítő lezárás miatt a szájban előforduló anyagok fogba történő beszivárgáshoz és ezzel újabb elszineződéshez vezethet.
Az üreget 30 sec-ig savazzuk, bondozzuk és utána kompozittal lezárjuk.
A végleges tömést lege artis azonban 2 hét múlva készítjük el, amennyiben elégedettek vagyunk a fehérítés eredményével.

kontraindikáció és mellékhatások
Gyökérkezelt fogak patológiás vagy iatrogén elszíneződése esetén a fehérítés során három féle mellékhatás fordulhat elő:
• ischemias lágyszövet laesio • gyökérfelszívódás • visszaszineződés

Megfelelő kofferdam izolálással az anyag ínyre történő expositiója elkerülhető. Fontos, hogy vastag gumilepedőt használjunk és jól pozicionáljuk.
Ajánlatos ligaturával rögzíteni a fogon. 
A tökéletes biztonság érdekében kombinálhatjuk fényre kötő Ena Dam barrier anyaggal, amit a kofferdám alá az inyszélre helyezünk.
Az esetlegesen keletkező inysérűlés megfelelő szájhigiénia mellet tapadásveszteség nélkül gyógyul. A gyógyulási idő arányos a laesio súlyosságával.
A gyökérfelszívódás azonban már egy nehezebben kezelhető, komplex probléma.
A 30 % feletti H2O2 koncentráció következtében a kémiai reakcióból származó hő és/vagy a nascensz oxigén a dentin fehérjéinek denaturációjához vezethet, valamint
károsodást okozhet a parodontium szöveteiben is.
Mindenesetre a fehérítés akcelerálása érdekében ne használjunk még plusz hőt!
Egy másik felfogás szerint a külső dentinfelszívódást a tubulusokon keresztül kiszivárgó oxigén pH csökkentő hatása okozza.
Ez a destruktív folyamat lassan halad előre, több év (1-7) elmúltával észleljük.
Annak érdekében, hogy az estlegesen fellépő elváltozás kezelését azonnal el tudjuk kezdeni, a belsőleg fehérített fogak évenkénti radiológiai vizsgálata szükséges. Az
elváltozás észlelése esetén nyitott curettage, a fog orthodontiai extruziója, korona hosszabbító műtét, a fogüreg feltöltése belülről glass ionomer cementtel, stb válhat
szükségessé.

Továbbá ajánlatos a tömény H2O2 alkalmazását kerülni olyan esetben, amikor a foganyag a nyaki területen nagyon megfogyatkozott a nagy kiterjedésű szuvasodás
következtében. Ilyen esetben 12 % töménységü gélt alkalmazzunk és csökkentsük a behatási időt.
Amint befejeztük a kezelést, azonnal le kell zárni a tubulusokat, hogy a baktérium és szines anyag beszivárgást megakadályozzuk.
A relapsus elkerülése érdekében a pulpa kamrát körültekintően ki kell takarítani, különösen figyelve a pulpaszarvakra.
Tökéletessel lezárással meg kell akadályozni szines anyagok penetrációját a dentinbe.
Ügyeljünk a végleges restauráció tökéletes zárására.

Fenntartás (Ena White Light)
Ahhoz hogy a kifehérített fogak egyenletesen fehérek maradjanak, az elért eredmény megőrzése érdekében javasoljuk pácienseinknek, hogy alacsony töménységü
(6% Ena White Light) hidrogen peroxiddal renszeresen otthoni módszerrel utánfehérítsenek. (lásd Ena White Light használati utasítást)
Az ismétlések gyakorisága a páciens esztétikai igényeitől és az estlegesen fellépő érzékenységtől függ.

ELSZINEZőDÖTT gYÖkÉRkEZELT FOgAk kEZELÉSE (“Walking” bleaching)
Ellenőrizzük a gyökértömést a kezelés megkezdése előtt.Csak falálló gyökérkezelés esetén kezdjük el a fehérítést!
A kofferdam felhelyezése után a pulpakamrából és a gyökércsatornából 2 mm-el a gingiva szél alatt gondosan eltávolítjuk a gyökértömő anyagot és a régi tömést. A
gyökérfelszivódás elkerülése érdekében a zománc-dentin határ alá nem megyünk.
Kb. 2 mm vastag ZnO cementtel zárjuk le a gyökércsatornát. Ezzel biztosítjuk, hogy ne diffundáljon az oxigén a gyökér felé.
A fehérítés effektusát javíthatjuk, ha az üreget Al2O3-mal homokfújjuk néhány másodpercig majd alaposan kimossuk és kiszárítjuk.
Ena White Regular-t (12% hidrogen hyperoxid) helyezünk az üreg mélyére, fölé vattagombócot,majd lezárjuk 1-2 napra. A műveletet mindaddig ismételjük, míg el nem
értünk a kivántnál kissé világosabb árnyalatot.
Ugyanis a szín néhány nap alatt kicsit visszaesik a rehydratáció és a nyálban jelen lévő intrinsik faktorok következtében.
A fehérítő gél cseréje során az üreget alaposan átöblítjük desztillált vizzel.
A fehérítés befejezésekor az alapos öblítés után az a dentintubulusokban rekedt oxigén neutralizálására natrium-hypoclorid oldatot használunk.
Ezután 60 sec-ig savazunk, majd bondozunk és kompozittal lezárjuk az üreget.



Üregalakítás     homokfúvás   
rtg. Kontroll

Ena White Regular fehérítő gél alkal-
mazása

A befejezett est

A kiinduló eset Walking bleaching módszer, gyökérkezelt
fog

Ena White Regular fehérítő gél alkalma-
zása (2 óra naponta)

Fog preparáció

“Walking” BleaCHing és kÜlsŐ FeHéRítés ena WHite RegulaR 12 %-os HidRogen HypeRoxiddal

Kompozit restauráció (Enamel Plus HRi) A kész restauráció 

gyÖkéRkezelt Fogak kezelése patológiás és iatRogén elszínezŐdés esetén ena WHite RegulaR 12 %-os HydRogen HypeRoxiddal
(Walking BleaCHing)

A kiinduló eset Gyökérkezelt fog fehérítés előtt

Vatta gombóc és az üreg bezárása ide-
iglenes töméssel

Walking bleaching technika és kezelés
után az eredmény

Kompozit restauráció (Enamel Plus HFO)
és a control rtg.


