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MEDžIAGŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

ENA WHITE DANTŲ BALINIMO SISTEMA PATOGENINIO IR JATROGENINIO DANTŲ SPALVOS POKYČIO GYDYMUI

Indikacijos:
- Negyvų dantų balinimas
- Patogeninio spalvos pakitimo gydymas
- Dantų spalvos pokyčio, atsiradusio dėl vaistų (pvz. tetraciklinų), gydymas
Produkte yra vandenilio peroksido, kalio nitrato ir natrio fluorido.

GYVŲ DANTŲ PATOGENINIO IR JATROGENINIO SPALVOS POKYČIO GYDYMAS
Gyvų dantų balinimo procedūras vandenilio peroksido geliu profesionaliai gydymo įstaigoje atlieka gydytojas odontologas.
Profesionaliai atliekamas dantų balinimas odontologo kabinete (angl. in office bleaching)
Profesionalus gyvų dantų balinimas – tai produktų, kurių sudėtyje yra balinamosios medžiagos vandenilio peroksido 12 % arba 35 %, aplikavimas ant dantų paviršiaus.
PASTABA. Prieš pradedant balinimą patariama atlikti papildomas procedūras: pašalinti dantų apnašą ir pigmentą bei nuvalyti emalį, kad paviršius būtų švarus. Darbinis
laukas izoliuojamas koferdamu arba šviesoje kietėjančia medžiaga Ena Dam (kietinimo laikas – 40 sekundžių švitinant LED arba didelio galingumo halogenine lempa).
Ena White Power (vandenilio peroksidas 35 %): laikydami švirkštą, nukreiptą nuo paciento, nuimkite švirkšto stūmoklio apsaugą, tada kamštelį pakeiskite
maišymo antgaliuku. Šis produktas suaktyvinamas prieš pat naudojimą: paspaudžiamas dvigubo švirkšto stūmoklis ir sumaišomos dvi sudedamosios medžiagos. Keli
pirmieji milimetrai iš švirkšto išspaudžiamo preparato būna šviesiai raudono atspalvio – jį būtina pašalinti. Ilgą laiką laikant gelį aukštoje temperatūroje, jame susidaro
burbuliukų. Esant tokioms sąlygoms medžiaga gali tapti nevienalyte ir skysta, ypač paskutiniame švirkšto ketvirtyje. Jei pastebėjote šiuos gelio pokyčius, pakitusio gelio
nebenaudokite.Tada ant lūpinio/skruostinio emalio paviršiaus užtepama balinamojo gelio maždaug 1–2 mm storio sluoksniu. Maišymo antgaliuko snapelis sukurtas taip,
kad tolygiai paskirstytų gelį. Po 10 minučių geliui nuvalyti naudojamas siurblys: iš pradžių gelis surenkamas vakuumu, o tik po to nuplaunamas vandeniu. Balinimo
procedūrą galima pakartoti du kartus, kol pasiekiamas norimas rezultatas. Kartodami procedūrą įsitikinkite, kad dantenos tebėra idealiai apsaugotos. Polimerizacinės
lempos ar lazerio šviesa sustiprina balinamąjį poveikį, bet gali sukelti terminį pulpos ir minkštųjų audinių pažeidimą. Jeigu rezultatas nėra geras arba pacientas pageidauja
didesnio efekto, balinimo procedūrą galima atlikti dar kartą kito apsilankymo metu arba skirti pacientui tęsti balinimą su vandenilio peroksido geliu ir balinamosiomis
kapomis, naudojant 12% gelį odontologijos klinikos laukiamajame arba 6 % gelį namuose.

Balinimas su balinimo kapomis
Tai kita sistema, sukurta patogeninių ir jatrogeninių spalvos pokyčių gydymui odontologijos klinikos laukiamajame.

Dvi valandos balinimo šiuo geliu prilygsta 6–8 valandų procedūrai, kai naudojamas 6 % vandenilio peroksidas.
Prieš pradedant balinimo procedūras, pacientui siūloma papildomo apsilankymo metu atlikti profesionalią burnos higieną: pašalinti dantų kietąsias ir minkštąsias apnašas,
gerai nuvalyti ir nupoliruoti emalio paviršių. Be to, padaromi dantų lankų alginatiniai atspaudai: pagal juos dantų technikas pagamins individualias kapas dantims balinti. Kitas
etapas – kapų gaminimas. Ant gipsinio modelio dedama termoplastinės medžiagos plėvelė, suminkštinama ir formuojama tam tikroje termoformavimo mašinoje. Prieš
formavimą gipsinis modelis modifikuojamas: skruostiniai dantų paviršiai padengiami šviesoje kietėjančia medžiaga (Ena White Block-out), kad gaminant kapas susidarytų
rezervuarai balinamajai medžiagai. Balinimo kapos turi būti tinkamai apdorotos ir nupoliruotos: būtina atlaisvinti tarpdančių zonas prie dantenų spenelių ir išlyginti
dantenų kontūrus taip, kad balinimo kapų ribos siektų dantenų kraštą. Šiek tiek pašildžius kapas virš ugnies, nugludinami aštrūs kraštai, kad nebūtų žalojama burnos
gleivinė. Balinamasis gelis aplikuojamas naudojant šias kapas, ant dantų paliekamas nuo 30 min iki 2 valandų per dieną, priklausomai nuo situacijos. Vidutinis balinimo
periodiškumas / balinimo ciklų skaičius su Ena White Regular (vandenilio peroksidas 12 %): 2 valandos per dieną, 10 dienų ciklas. Kaip alternatyvą galima siūlyti gydymą
su 6% vandenilio peroksido kosmetiniu geliu, aplikuojant jį 6/8 valandas per parą 10 dienų iš eilės. Ena White Light gelį galima įteikti pacientui drauge su balinimo kapomis,
išsamiai paaiškinant, kaip jas naudoti namuose ir kokių atsargumo priemonių reikia imtis (daugiau informacijos – Ena White Light gelio gydytojo ir paciento instrukcijose).

Perspėjimas
Paruoštas naudojimui balinimo gelis, patekęs ant odos, į gleivinę ar akis - gali sukelti sunkius pažeidimus. Naudojant šią medžiagą visada dėvėkite apsaugines
pirštines ir akinius. Venkite patekimo į akis, ant odos ir gleivinės. Jeigu patektų į akis: kelias minutes atsargiai plaukite su vandeniu. Jei nešiojate kontaktinius
lęšius ir juos lengva pašalinti - išsiimkite. Plaukite toliau. Iškart kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite produkto, jei pasibaigęs jo galiojimo laikas, kadangi
balinimo rezultatas bus nenuspėjamas. Laikykite balinamąją medžiagą šaldytuve (3–9°C)! Produkto sudėtyje yra vandenilio peroksido 12 % arba 35 %
koncentrato ir glikolio produktų. Produkto negalima naudoti, jei pacientas alergiškas preparato sudedamosioms medžiagoms arba jų netoleruoja.
Draudžiama naudoti nėščioms, maitinančioms moterims ir jaunesniems nei 18 metų asmenims.



Gyvų dantų balinimo kontraindikacijos ir šalutinis poveikis
Vandenilio peroksido turintys preparatai, kuriais balinami dantys, gali sukelti šalutinių reakcijų, dažniausiai – per didelį dantų jautrumą ir dantenų pažeidimą.
Tam tikrais atvejais balinti dantis draudžiama (žr. lentelę).
Dantų balinimo kontraindikacijos
• Neapsaugoti dentino paviršiai • Nėštumas • Pacientai jaunesni negu 14 metų • Dantenų uždegimas
• Kariozinės ertmės dantyje • Amalgamos plombos priekiniuose dantyse (spalva gali papilkėti dėl deguonies ir sidabro cheminės reakcijos)
• Nesandarios užpildų ribos • Dentino jautrumas

Neseniai pastebėta, kad po dantų balinimo iš dalies sumažėja emalio paviršiaus mikrotvirtumas, bet baigus visą balinimo procedūrų ciklą dėl remineralizacijos proceso,
prasidedančio iškart po balinimo (Ena White gelis jautrumui slopinti), sutrikimas savaime pasitaiso. Patariama šiuo laikotarpiu tepti dantų paviršių fluoro geliais, kurie
pagreitina emalio remineralizaciją ir sumažina pulpos jautrumą. Be to, žinoma, kad balinimo procedūros pablogina adhezinį restauravimą, kadangi dėl likusių laisvųjų
radikalų danties paviršiuje susilpnėja jungties tarp rišiklio ir danties struktūros stiprumas. Dėl šios priežasties, kad sukibimo stiprumas būtų kliniškai priimtinas, po balinimo
siūloma palaukti mažiausiai dvi savaites. Minkštųjų audinių saugumas daugiausia priklauso nuo balinimo kapų gaminimo tikslumo ir kiekio balinamosios medžiagos,
ištekančios ant dantenų juos užsidėjus ir sukeliančios lengvesnį ar sunkesnį dantenų uždegimą, jautrumą, nemalonų skonį ar gomurio deginimo pojūtį. Medžiagų, kurių
sudėtyje yra vandenilio peroksido, nederėtų naudoti asmenims, kuriems neseniai buvo atliktos apydančio operacijos, neįgaliesiems, nėščioms moterims, rūkantiems
žmonėms.

GYvų dANTų BALINIMAS – ENAWHITE POWER (vANdENILIO PEROKSIdAS 35%)

Pacientas prieš gydymą. EnaDam – dantenų apsauga. EnaWhite Power (vandenilio peroksidas
35%) aplikacija (3 seansai, kiekvienas
po 10 minučių).

Klinikinis rezultatas po pirmosios
EnaWhite Power aplikavimo sesijos.

BALINIMAS KAPOMIS IR ENA WHITE REGULAR 12% vANdENILIO PEROKSIdO GELIU

Gipsinis modelis pagamintas naudojant
alginatinį atspaudą.

Rezervuarai balinimo medžiagai kapose
gaminami padengus šviesoje kietėjančia
medžiaga (EnaWhite Block-out) lūpinius dantų
paviršius. Kapos bus gaminamos dedant ant
modelio termoplastinės medžiagos lakštą.

Atitinkamai apdorota ir nupoliruota
balinimo kapa.

Medžiagos aplikacija į balinimo kapas
– padengiami tik lūpiniai atitinkamų
dantų paviršiai.
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Profesionaliai atliekamas dantų balinimas odontologo kabinete (angl. in office bleaching)
Po endodontinio gydymo dantų balinimo procedūrą Ena White Power (vandenilio peroksidu 35 %) geliu gali atlikti kabinete gydytojas odontologas. Siūloma tokia
balinimo procedūros eiga:
• Radiologiniu tyrimu įvertinti endodontinį gydymą: būtina įsitikinti, kad šaknies kanalas tinkamai užpildytas.
• Kruopščiai nuvalyti išorinį emalio paviršių, sandariai uždėti koferdamą, atverti pulpos kamerą ir pašalinti endodontinę medžiagą iš kanalo apie 2 mm žemiau dantenų krašto.
• Paruošti pulpos kamerą: pirmiausia naudoti rankinius instrumentus bei grąžtus, tada smėliavimo prietaisą su sodos bikarbonato milteliais, vandeniu ir oro srove. Taip
dirbant ertmė išvaloma geriausiai ir labiausiai tausojami sveiki audiniai.
• Ėsdinti ertmę ortofosforo rūgšties 37 % tirpalu 60 sekundžių, kad būtų visiškai pašalintas lipnusis sluoksnis ir per dentino kanalėlius geriau prasiskverbtų deguonis.
• Ištepti balinamuoju geliu taip paruoštą ertmę ir išorinį danties paviršių. Pamaišyti jį mažu aplikatoriumi kas penkias minutes. Gelį keisti kas 15 minučių. Ciklas kartojamas
tol, kol pasiekiamas norimas rezultatas. Tais atvejais, kai pacientas pajunta skausmą, procedūra turi būti nedelsiant nutraukiama, o pacientui pasiūloma apsilankyti, kai
simptomai bus visiškai praėję. Pasiekus didesnį balinamąjį efektą (tai būtina, nes per kelias dienas po gydymo dantis šiek tiek patamsėja), balinamasis gelis šalinamas
naudojant siurbtuvą ir gausiai plaunant vandeniu, kad neliktų jokių precipitatų likučių ant dentino kanalėlių įeigų. Ertmė išplaunama natrio hipochloritu ir vandeniu, kad
kuo daugiau dentino kanalėliuose likusio deguonies būtų neutralizuota, nes net nedidelis jo kiekis gali sutrikdyti dentino ir emalio rišiklio polimerizaciją. Jį naudoti šiuo
etapu privaloma, kad būtų garantuotas maksimalus dentino kanalėlių sandarumas ir į danties audinius neprasiskverbtų skysčio ir pigmento.
• Ėsdinti 30 sekundžių bei užtepti dentino ir emalio rišiklio, jį sukietinti, ertmę užkimšti su vata ir laikinu užpildu. Kontrolinis apsilankymas pacientui skiriamas po dviejų
savaičių. Jei rezultatas geras, dantį galima restauruoti.

Šalutinis poveikis
Svarbiausios negyvų dantų balinimo komplikacijos:
• dantenų nudegimas • išorinė danties šaknies kaklelio rezorbcija • grįžtamas danties spalvos recidyvas
Kad dantenos nenudegtų, būtina naudoti koferdamą: jis turi būti storas, gerai uždėtas ir stabiliai siūlais pritvirtintas prie danties kaklelių. Jei reikia, koferdamo guma gali
būti papildomai jungiama su skysta koferdamo medžiaga, pvz., Ena Dam. Jos dedama po koferdamo guma ir aplink dantenas, sukietinama. Jei balinamosios medžiagos ir
dantenų sąlytis trunka ilgesnį laiką, dantenos gali nudegti, bet pašalinus priežastį ir laikantis geros higienos, paprastai jos sugyja savaime, sunkių audinių pažeidimo nelieka.
Gijimo laikas tiesiogiai priklauso nuo pažeidimo laipsnio.
Šaknies kaklelio rezorbcijos gydymas yra sudėtingesnis. Šią komplikaciją gali lemti bendras didesnės nei 30 % koncentracijos vandenilio peroksido ir šilumos poveikis,
sukeliantis negrįžtamą dentino audinių baltymų denaturaciją ir tiesiogiai žalojantis apydančio audinius.
Imuninės žmogaus sistemos ląstelės deguonies ir/ar šilumos poveikio pažeistų danties audinių nepriima kaip savų apydančio komplekso audinių, dėl to jie imami šalinti.
Pasak kitos teorijos, nurodomos literatūros šaltiniuose, išorinė šaknies kaklelio rezorbcija prasideda sumažėjus aplinkos pH dėl balinamosios medžiagos poveikio.
Destrukcijos procesas prasideda ne iš karto, o per 1–7 metus. Kad tokios komplikacijos tikimybė būtų mažesnė, dantų patariama nebalinti termokatalizaciniais balinimo
metodais, nes šiluma, daugelio tyrėjų nuomone, yra pagrindinė šios komplikacijos priežastis. Jei ties emalio ir dentino riba prarasta daug dentino audinių, patariama
nenaudoti didelės koncentracijos balinamųjų medžiagų (vandenilio peroksido 35 %), be to, derėtų trumpinti poveikio laiką. Šiais atvejais reikėtų taikyti „vaikščiojančią“
balinimo metodiką ir medžiagas, kuriose veikliosios medžiagos (Ena White Regular – vandenilio peroksidas 12 %) koncentracija yra mažesnė. Siūloma kontroliuoti, kad
balinamoji medžiaga dantyje nebūtų laikoma per ilgai, stengtis per dažnai balinimo procedūrų kabinete neatlikinėti. Baigus balinimą, danties atsitaisymo fazėje dentino
kanalėliai turi būti labai gerai užsandarinti, kad į danties vidų neprasiskverbtų bakterinių produktų ir dažomųjų medžiagų.

Pacientas turi būti reguliariai tiriamas radiologiniu būdu, kad rezorbciniai pokyčiai būtų anksti pastebėti ir, jei reikia, nedelsiant pradėtas reikiamas gydymas (chirurginis
išgramdymas, ortodontinė šaknies ekstruzija, klinikinis vainikėlio/šaknies pailginimas, užpildymas MTA, stiklo jonomeriniu cementu arba kompozitu).
Tam, kad būtų išvengta grįžtamo danties spalvos recidyvo, būtina kruopščiai pašalinti visus pulpos likučius, ypač iš pulpos kameros ragų, gydant nenaudoti medžiagų ir
vaistų, galinčių sukelti danties spalvos pokyčius.
Baigus gydymą, dentinas turi būti tinkamai apsaugotas: dentino kanalėliai užsandarinti rišikliu (vidinė apsauga), o išorinės ribos sandariai uždarytos su kompozitu nuo
pakartotinos infiltracijos, kuri gali sukelti spalvos recidyvą.

Dantų baltumo palaikymas
Kad išbalinti dantys ilgai nepakeistų spalvos, pacientas pats turi periodiškai atlikti balinimo procedūras mažos koncentracijos kosmetiniu vandenilio peroksido geliu, tokiu
kaip Ena White Light (daugiau informacijos Ena White Light naudojimo instrukcijose gydytojui ir pacientui). Medžiaga dedama tik prie gydytų dantų į specialiai šiam
tikslui pagamintas balinimo kapas. Laikas ir balinamosios medžiagos aplikavimo dažnumas labai priklauso nuo estetinio paciento spalvos suvokimo. Gerai motyvuotas
pacientas gali savarankiškai kontroliuoti danties spalvos pokyčius ir nuspręsti, kada ir kaip dažnai daryti balinamąsias procedūras.

NEGYVŲ DANTŲ BALINIMAS “VAIKŠČIOJANTIS“ BALINIMO METODAS (angl. «Walking» technique)
Prieš pradedant endodontiškai gydytų dantų balinimą, būtina įvertinti kanalo užpildo kokybę. Jeigu endodontinis gydymas kelia abejonių, patariama šaknies kanalus
pergydyti ir užpildyti gutaperča ir kanalo cementu, kad būtų garantuotas optimalus kanalo sandarumas. Uždėjus koferdamą ir tinkamai izoliavus danties vainiką, būtina
pašalinti visą užpildą iš pulpos kameros ir dalį iš šaknies kanalo, maždaug 2 mm gylyje nuo dantenų krašto. Kad šaknies išorinės rezorbcijos pavojus būtų mažesnis, negalima
šalinti užpildo žemiau alveolės keteros krašto. Taip paruoštos endodontinės ertmės dugne dedamas maždaug 2 mm storio cinko fosfato pamušalo sluoksnis:
jis izoliuoja ir apsaugo šaknies kanalą nuo galimo deguonies prasiskverbimo. Jei endodontinio užpildo kokybė gera, pamušalo galima nedėti. Kad balinimo efektas būtų
geresnis, patariama kelias sekundes endodontinę ertmę apdoroti smėliasrove ir aliuminio oksido dalelėmis, išplauti vandeniu ir išdžiovinti. Endodontinė ertmė pripildoma
balinamosios medžiagos Ena White Regular (vandenilio peroksidas 12 %), įdedama vatos ir ertmė užsandarinama laikinu užpildu. Balinamoji medžiaga keičiama kas 1–
2 dienas, procedūra kartojama kelis kartus, kol bus pasiektas norimas rezultatas. Patariama dantį išbalinti nežymiai daugiau siekiamo rezultato, nes nuo rehidratacijos ir
išorinių dažomųjų medžiagų, sukeliančių spalvos pokyčius burnos ertmėje, poveikio dantys per kelias dienas savaime truputį patamsėja. Balinamosios medžiagos likučiai
iš ertmės šalinami naudojant daug vandens ir siurbtuvą. Ertmė praplaunama natrio hipochloritu, kad dentino kanalėliuose neliktų laisvojo deguonies, kuris gali sutrikdyti
dentino ir emalio rišiklio bei kompozito polimerizaciją vėliau sandarinant dentino kanalėlius ir endodontinę ertmę. Tada 60 sekundžių ėsdinama, užtepama dentino ir
emalio rišiklio, sukietinama ir užplombuojama kompozitu.



Ertmės
paruošimas,
smėliavimas, 

kontrolinė
RTG 
nuotrauka.

EnaWhite Regular balinančios medžiagos
aplikacija.

Galutinis vaizdas.

Pradinis vaizdas. “Vaikščiojantis“ balinimo metodas
(negyvas dantys).

Balinimo kapa užpildyta su EnaWhite
Regular (2 valandos per dieną).

Danties preparacija.

“vAIKŠČIOJANTIS“ BALINIMO METOdAS IR BALINIMO KAPų NAUdOJIMAS – ENAWHITE REGULAR (vANdENILIO PEROKSIdAS 12%)

Danties atstatymas su kompozitu
Enamel plus HFO.

Galutinis vaizdas.

NEGYvų dANTų BALINIMAS (“vAIKŠČIOJANTIS“ BALINIMO METOdAS) – ENAWHITE REGULAR (vANdENILIO PEROKSIdAS 12%)

Pradinis vaizdas. Negyvas dantis prieš pradedant gydymą.

Ertmės uždarymas su vata ir laikinu
užpildu.

“Vaikščiojantis“ balinimo metodas –
schema ir galutinis rezultatas užbaigus
gydymą.

Danties atstatymas su kompozitu Enamel
plus HFO ir galutinė RTG nuotrauka.


