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INSTRUKCJA STOSOWANIA

ENA WHITE SYSTEM DO LECZENIA PATOGENNYCH I JATROGENNYCH PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW

Wskazania:
- Rozjaśnianie martwych zębów
- Leczenie przebarwień patogennych
- Usuwanie przebarwień spowodowanych przyjmowaniem leków (tj. Tetracycline)
Produkt zawiera nadtlenek wodoru, azotan potasu i fluorek sodu.  

LECZENIE PATOGENNYCH I JATROGENNYCH PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW ŻYWYCH
Rozjaśnianie zębów żywych może zostać przeprowadzone w gabinecie stomatologicznym przez lekarza dentystę - przy użyciu żelu rozjaśniającego na bazie nadtlenku wodoru.

Leczenie profesjonalne w gabinecie
Profesjonalne rozjaśnianie zębów żywych polega na aplikacji żelu rozjaśniającego o stężeniu 35 % lub 12 % nadtlenku wodoru. Ważne: przed rozpoczęciem rozjaśnia-
nia zęby należy oczyścić z osadów oraz sprawdzić szczelność wypełnień. Zabezpieczenie tkanek miękkich: konieczne jest zastosowanie standardowego koferdamu lub
koferdamu światłoutwardzalnego Ena Dam (czas polimeryzacji 40 sekund zarówno lampą diodową, jak i halogenową).
Ena White Power (35 % nadtlenek wodoru): Trzymając produkt z dala od pacjenta usunąć zabezpieczenie. Następnie zdjąć zakrętkę, zastępując ją końcówką mieszającą.
Aktywacja produktu następuje po naciśnięciu tłoczka i połączeniu w końcówce mieszającej dwóch komponentów. Pierwszej porcji materiału (jasnoczerwony kolor) nie
należy używać, gdyż jest zbyt słabo zmieszana. Przechowywanie przez długi czas w wysokiej temperaturze może spowodować powstanie pęcherzyków w żelu. Może to
również prowadzić powstawania do niejednorodnych i bardziej płynnych mieszanek, zwłaszcza w ostatniej, czwartej części podwójnej strzykawki. Jeśli to nastąpi, nie nale-
ży używać uszkodzonych części materiału. Żel nanosić na powierzchnię przedsionkową zębów warstwą o grubości 1-2 mm. Końcówka aplikatora mieszającego jest zapro-
jektowana tak, aby równomiernie rozprowadzać żel. Usuwać przy użyciu ssaka, następnie zetrzeć wacikiem pozostałości i dokładnie przepłukać wodą. Optymalne rezultaty
uzyskuje się przy zachowaniu procedury: dwie aplikacje żelu każda po 10 minut ekspozycji na zębach, jest to również maksymalna liczba aplikacji podczas jednej sesji roz-
jaśniającej zalecana przez producenta. Zastosowanie dodatkowego źródła światła w postaci lampy polimeryzacyjnej lub lasera może wzmocnić efekt rozjaśniania, ale jed-
nocześnie powodując wzrost temperatury stwarza ryzyko przegrzania miazgi oraz podrażnienie tkanek miękkich. Jeżeli konieczne jest uzyskanie radykalnego efektu rozja-
śnienia zębów sesję można powtórzyć, zachowując krótką przerwę pomiędzy zabiegami, przez zastosowanie rozjaśniania preparatem Ena White 12% nadtlenku wodoru
lub poprzez rozjaśnianie metodą nakładkową z zastosowaniem żelu o stężeniu 6% nadtlenku wodoru.

Leczenie nakładkowe
To system stworzony do leczenia patogennych i jatrogennych przebarwień w poczekalni.
Przed rozpoczęciem rozjaśniania wskazana jest dokładna kontrola higieny jamy ustnej pacjenta oraz wypiaskowanie, oczyszczenie i wypolerowanie szkliwa zębów. Następnie
na tej samej wizycie należy pobrać wycisk masą alginatową, który posłuży technikowi w dalszej procedurze przygotowania indywidualnej nakładki dla pacjenta. Nakładka wyko-
nywana jest przy użyciu materiału termoplastycznego nakładanego na model gipsowy (powstały na bazie przekazanego wycisku), który jest następnie uplastyczniany i dokład-
nie kształtowany przy użyciu odpowiedniej aparatury. Przed zastosowaniem na modelu materiału termoplastycznego, powierzchnię przedsionkową modelu należy pokryć
żywicą światłoutwardzalną (Ena White Block-out) w celu stworzenia przestrzeni na środek rozjaśniający. Następnie nakładkę należy dostosować poprzez usunięcie części
odzwierciedlających przestrzenie międzyzębowe i wygładzenie konturów dodziąsłowych w celu zyskania stabilizacji  nakładki. Krawędzie nakładki należy zmiękczyć przez pod-
grzanie i usunąć twarde zakończenia, które mogą spowodować podrażnienie śluzówki. Następnie należy poinstruować pacjenta, jak należy stosować nakładkę z żelem rozja-
śniającym. Pacjenta należy również poinformować, iż w okresie leczenia powinien unikać pokarmów i napojów mogących spowodować przebarwienie (np. czerwone wino,
soki, kawa), a także wszelkich innych czynników, które mogą zaburzyć efekt rozjaśniania (np. palenie tytoniu). Ponadto pacjent powinien być uprzedzony o możliwości poja-
wienia się przejściowej nadwrażliwości; jeżeli doznania staną się uciążliwe rozjaśnianie należy zawiesić do momentu ustąpienia dolegliwości.
Pacjent powinien wprowadzać do nakładki wystarczającą ilość żelu. Nakładkę z żelem można stosować w ciągu nocy lub dnia w czasie zgodnym z zaleceniami lekarza. Nakładkę
należy dokładnie czyścić po i przed każdym, kolejnym zastosowaniem. Średni, zalecany cykl leczenia preparatem Ena White Regular (12% nadtlenek wodoru) to 2 godziny
dziennie przez 10 dni. Alternatywą może być domowe stosowanie preparatu Ena White Light (na bazie 6% nadtlenku wodoru) - 6/8 godzin dziennie przez 10 dni.
Żel kosmetyczny jak Ena White Light może być stosowany przez pacjenta przy użyciu nakładek. Należy uwzględnić szczegółowe instrukcje stosowania i środki ostrożności
(patrz. instrukcje Ena White Light dla dentysty i pacjenta).

Uwaga!!!
Po zmieszaniu, gotowy do użycia żel wywołuje podrażnienia skóry i błon śluzowych, a także poważne uszkodzenia oczu. Stosując ten produkt zawsze należy
stosować rękawiczki i okulary ochronne! Unikać kontaktu materiału z oczami, skóra i błonami śluzowymi. W przypadku dostania się żelu do oczu należy
niezwłocznie: ostrożnie przepłukiwać oczy wodą przez kilka minut. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli pacjent je posiada i usunięcie jest możliwe. Kontynuować
przepłukiwanie. Natychmiast zgłosić się do lekarza. Nie stosować po upływie terminu przydatności. Przechowywać w lodówce w temperaturze 3-9° C!
Dostępne stężenia produktu to 12 % oraz 35 % nadtlenku wodoru z dodatkiem glikolu. Nie stosować w przypadku znanej alergii na powyższe substancje. Nie
stosować produktu u kobiet w ciąży i podczas laktacji oraz u pacjentów poniżej 18 roku życia.



Przeciwwskazania leczenia przebarwień zębów żywych i efekty uboczne
Leczenie przebarwień zębów z zastosowaniem nadtlenku wodoru może powodować np. powstawanie nadwrażliwości zębów, czy podrażnienia śluzówki.

Z zabiegu rozjaśniania należy zrezygnować w przypadku:
• obnażonej zębiny • ciąży • pacjentów przed 18 rokiem życia • zapalenia dziąseł
• rozległej próchnicy • wypełnieniach amalgamatowych w zębach przednich (możliwość pojawienia się szarych przebarwień na skutek reakcji chemicznej środka

rozjaśniającego ze składnikami amalgamatu np. srebrem)
• nieszczelnych wypełnień • nadwrażliwości zębów

Zaobserwowana została nieznaczna zmiana twardości szkliwa tuż po zabiegu rozjaśniania, niemniej jednak efekt ten ustępuje w niedługim czasie dzięki remineralizacji szkliwa.
Proces ten oraz redukowanie nadwrażliwości wspomagane jest dzięki zawartości fluoru i potasu we wszystkich stężeniach preparatu Enawhite. Nie wyklucza to oczywiście moż-
liwości dodatkowego zastosowania preparatów z fluorem.
Wymiany wypełnień adhezyjnych można dokonać po upływie dwóch tygodni od momentu zakończenia zabiegów rozjaśniających. W przeciwnym przypadku nastąpi
znaczne osłabienie połączenia  adhezji do tkanek twardych. Dokładność wykonania nakładki zapobiega wydostawaniu się żelu rozjaśniającego na zewnątrz i powodo-
waniu podrażnienia śluzówki, czy odczucia pieczenia. Stosowanie nadtlenku nie jest zalecane również w przypadku pacjentów po zabiegu chirurgii przyzębia, kobiet
w ciąży oraz  pacjentów palących dużo tytoniu.

LECZENIE PRZEBARWIEŃ PATOGENNYCH I JATROGENNYCH ZĘBÓW ŻYWYCH PRZY UŻYCIU 
ENA WHITE POWER 35 % NADTLENEK WODORU, GABINETOWE

Pacjent przed leczeniem Aplikacja światłoutwardzalnej osłony
na dziąsła Ena Dam 

Naniesienie żelu Ena White 35 % nad-
tlenek wodoru (3 sesje po 10 minut)

Rezultat po jednokrotnej aplikacji Ena
White Power

LECZENIE NAKŁADKOWE PREPARATEM 
ENA WHITE REGULAR NA BAZIE 12% NADTLENKU WODORU

Model gipsowy wykonany na podsta-
wie wycisku alginatowego

Naniesienie preparatu Ena White Block – out,
by uzyskać w nakładce przestrzeni na środek
rozjaśniający. Nakładka indywidualna
powstanie poprzez naniesienie na model
materiału termoplastycznego.

Ukończona nakładka indywidualna Aplikacja żelu do nakładki na stronę
przedsionkową 
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LECZENIE PRZEBARWIEŃ PATOGENNYCH I JATROGENNYCH ZĘBÓW PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM W GABINECIE
Istnieje możliwość rozjaśnienia wewnętrznego zębów po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem Ena White Power (35 % nadtlenek wodoru). Należy postępować
ściśle przestrzegając poniższego protokołu: kontrola radiologiczna i ewentualne ponowne leczenie endodontyczne w celu zapewnienia optymalnego uszczelnienia
kanału. Oczyszczenie zewnętrznych powierzchni zęba, zabezpieczenie koferdamem, otworzenie komory zęba i usunięcie wypełnienia endodontycznego do wysokości ok.
2 mm nad linią dziąsła od strony przedsionkowej. Oczyszczenie ubytku, najpierw narzędziami ręcznymi następnie obrotowymi, lekkie wypiaskowanie ubytku piaskarką pro-
filaktyczną, stosowana ze sprayem wodno-powietrznym, tak aby uniknąć nadmiernej abrazji tkanek. Wytrawić ubytek 37 % kwasem ortofosforowym przez 60 sekund, aby
usunąć warstwę mazistą i ułatwić wewnętrzną penetrację tlenu. Wprowadzić żel rozjaśniający do ubytku i na zewnętrzną stronę przedsionkową zęba. Co 5 minut żel należy
lekko przemieszać przy użyciu np. microbrusha, po upływie 15 minut wymienić. Cykl rozjaśniania należy powtarzać aż do uzyskania zadowalającego rezultatu. W przypadku
wystąpienia odczuć bólowych u pacjenta zabieg należy przerwać. Leczenie można wznowić po całkowitym ustąpieniu dolegliwości. Wskazane jest uzyskanie rezultatu
mocniejszego rozjaśnienia niż planowany, ponieważ w ciągu następnych dni nastąpi uwodnienie i lekka zmiana barwy w kierunku ciemniejszej tonacji.
Po zakończeniu procesu rozjaśniania usunąć żel przy użyciu ssaka, bardzo dokładnie przepłukać wodą destylowaną. Ubytek przemyć podchlorynem sodu, aby w ten sposób
usunąć jak najwięcej tlenu z kanalików zębinowych, którego nawet niewielka ilość może spowodować utrudnienia w osiągnięciu prawidłowej adhezji i uszczelnienia kana-
lików, zapobiegającemu następnie nawrotom przebarwień. Następnie wytrawić ubytek przez 30 sekund, przepłukać, nanieść bonding, utwardzić. Po polimeryzacji wpro-
wadzić do ubytku kuleczkę z waty i zamknąć materiałem tymczasowym. Po upływie dwóch tygodni  można wykonać odbudowę kompozytową.  

EfEKTY UBOCZNE
Główne powikłania mogące wystąpić po zastosowaniu preparatów na bazie nadtlenku wodoru można podzielić na trzy grupy:
• bezkrwawe podrażnienia dziąseł • resorpcja zewnętrzna • nawroty przebarwień

Aby uniknąć podrażnienia dziąseł obowiązkowo należy stosować stosunkowo gruby koferdam,  prawidłowo nałożony i ustabilizowany w obszarach przyszyjkowych przy
użyciu ligatur.  Dla większego bezpieczeństwa koferdam może być uszczelniany przy użyciu płynnego koferdamu światłoutwardzalnego np. Ena Dam. Zetknięcie się mate-
riału rozjaśniającego z tkankami miękkimi powoduje pojawienie się bezkrwawych podrażnień dziąsła, które ustępują po wyeliminowaniu kontaktu z substancją drażniącą
w przeciągu kilku dni. 
Problem wystąpienia resorpcji zewnętrznej, jest bardziej skomplikowany i prawdopodobnie powodowany jest przez nadtlenek wodoru o stężeniu powyżej 30 % oraz dena-
turacji komponentów  białkowych zębiny na skutek wydzielania ciepła, towarzyszącego zabiegowi rozjaśniania. 
Tkanki zęba, które uległy denaturacji na skutek działania tlenu i/lub ciepła nie są rozpoznawane przez komórki tkanek periodontalnych i następnie atakowane oraz nisz-
czone w procesie immunologicznym organizmu. Zgodnie z inną opublikowaną teorią proces resorpcji zewnętrznej może być inicjowany poprzez obniżenie pH środowiska,
które następuje na skutek działania środka rozjaśniającego.
Proces destrukcji nie ujawnia się natychmiast po zabiegu, a po upływie 7-8 lat od leczenia. Aby zredukować ryzyko wystąpienia powikłań zdecydowanie zaleca się zrezy-
gnowanie z metod termo-katalicznych rozjaśniania zębów po leczeniu endodontycznym, ponieważ wzrost temperatury jest najważniejszym czynnikiem powodującym
występowanie resorpcji. Ponadto w przypadku zębów z dużą utratą tkanki zębinowej na poziomie granicy szkliwno-cementowej, zalecane jest nie stosowanie środków
zawierających oksydanty w wysokim stężeniu (np. 35% i więcej) i skrócenie czasu kontaktu środka z zębem. 

Dlatego też zaleca się środki o mniejszym stężeniu (np. 12 % - Ena White Regular) stosowane techniką rozjaśniania stopniowego tzw. „walking bleach” . Należy dbać by środek
nie pozostawał w komorze zęba przez długi czas, jak również unikać zbyt częstego rozjaśniania metodą gabinetową. Po zakończeniu procesu rozjaśniania należy zadbać o per-
fekcyjne uszczelnienie kanalików zębinowych oraz szczelność wypełnienia, by zapobiec infiltracji bakterii i pigmentów do ubytku. Ważnym wskazaniem jest również prowa-
dzenie okresowej kontroli radiologicznej pacjenta w celu wczesnego zdiagnozowania ewentualnego pojawiania się resorpcji i podjęcia natychmiastowej terapii   (leczenie chi-
rurgiczne, ortodontyczne wyciągnięcie korzenia, wydłużenie korony klinicznej, wypełnienie  MTA, cementem szkło-jonomerowym, kompozytem). Aby zredukować ewentualne
nawroty, niezbędne jest bardzo dokładne usunięcie całej miazgi i późniejsze unikanie stosowania leków i materiałów mogących spowodować przebarwienie. 

Po rozjaśnianiu należy zadbać o bardzo dobre uszczelnienie kanalików zębinowych oraz szczelność odbudowy by zapobiec nawrotom na skutek infiltracji bakteryjnych. 

UTRZYMANIE  (Ena White Light)
Aby rozjaśnianie było trwałym i stabilnym efektem, pacjent powinien okresowo przeprowadzać rozjaśnianie metodą nakładkową, stosując preparaty o niskim stężeniu, jak
Ena White Light – 6% nadtlenek wodoru (patrz. instrukcje Ena White Light dla dentysty i pacjenta).
Częstotliwość i czas rozjaśniania nakładkowego uzależniona jest od indywidualnych wymagań pacjenta, który sam powinien prowadzić kontrolę koloru zębów.

LECZENIE PRZEBARWIEŃ ZĘBÓW PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM (leczenie wewnętrzne, stopniowe)
Bardzo istotne jest sprawdzenie przed zabiegiem, dokładności uszczelnienia ścian kanału. 
W przypadku konieczności należy ponownie wypełnić kanał przy użyciu gutaperki i cementów endodontycznych. Po zastosowaniu zabezpieczenia w postaci koferdamu
lub koferdamu światłoutwardzalnego, należy usunąć wypełnienie endodontyczne do wysokości ok. 2 mm do linii dziąsła, aby uniknąć ryzyka wystąpienia resorpcji
zewnętrznej nie należy przeprowadzać preparacji w granicy szkliwno-cementowej zęba. Wartwą cementu szkło-jonomerowego o grubości ok. 2 mm należy zabezpieczyć
ujście kanału.Cement będzie stanowić barierę zabezpieczającą przed infiltracją środka rozjaśniającego. W celu polepszenia rezultatu zabiegu rozjaśniania zalecane jest
wypiaskowanie ubytku przy użyciu ścierniwa na bazie tlenku glinu przez kilka sekund, następnie ubytek należy przepłukać i osuszyć. 
Wprowadzić do ubytku żel Ena White Regular (12 % nadtlenek wodoru). Następnie zabezpieczyć ubytek kuleczką z waty i zamknąć materiałem tymczasowym. Żel należy
wymienić po upływie 1-2 dni i w razie konieczności powtórzyć aplikację, aż do momentu uzyskania efektu nieco mocniejszego rozjaśnienia zęba niż planowany. Umożliwi
to skompensowanie nieznacznego efektu obniżenia jasności zęba, spowodowanego ponownym nawodnieniem tkanek oraz innymi czynnikami zewnętrznymi. Żel usunąć
przy użyciu ssaka, ubytek następnie dokładnie przepłukać wodą destylowaną, tak aby usunąć ewentualne pozostałości preparatu. Ubytek należy zdezynfekować przy uży-
ciu podchlorynu sodu, by zneutralizować ewentualny tlen obecny w kanalikach zębinowych, który może upośledzić proces polimeryzacji systemu łączącego i materiału
kompozytowego. Wytrawić ubytek przez 60 sekund, dokładnie wypłukać, nanieść system łączący, utwardzić i zamknąć przy użyciu materiału kompozytowego.



Opracowanie     wypiaskowanie 
ubytku  rtg kontrone zdjęcie 

Aplikacja żelu Ena White Regular 

Ostateczny rezultat estetyczny

Stan początkowy Rozjaśnianie stopniowe (ząb po leczeniu
endodontycznym)

Nakładka indywidualna z żelem Ena
White Regular (2 godziny)

Opracowanie 

METODA ŁĄCZONA: ROZJAŚNIANIE WEWNĘTRZNE TECHNIKĄ STOPNIOWĄ ORAZ ROZJAŚNIANIE 
ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNI ZĘBAENA ENA WHITE REGULAR 12 %

Odbudowa kompozytowa (materiał
Enamel Plus HRi)

Rezultat końcowy

LECZENIE PRZEBARWIEŃ PATOGENNYCH I JATROGENNYCH ZĘBÓW PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM  
(TECHNIKA ROZJAŚNIANIA STOPNIOWEGO) PRZY UŻYCIU ŻELU ENAWHITE REGULAR 12 %

Stan początkowy Ząb po leczeniu endodontycznym
przed zabiegiem rozjaśniania

Zamknięcie ubytku kuleczką bawełnianą I
uszczelnienie materiałem tymczasowym

Rezultat końcowy - rozjaśnianie techni-
ką stopniową “walking bleach”

Odbudowa kompozytowa (materiał
Enamel Plus HRi) i końcowe zdjęcie rtg.


