
The fastest home bleaching

Návod k použití pro ZUBNÍHO LÉKAŘE
ENA®WHITE 2.0 je domácí bělení řízené a kontrolované zubním lékařem/dentální hygientistkou. Jedná se
o systém sestávající ze speciálního zubního kartáčku plněného bělicím gelem a opatřeného dávkovačem.
Obsahuje vysoce viskozní průsvitný modrý gel s příchutí máty obsahující 6% peroxid vodíku.
Aplikuje se speciálním zubním kartáčkem obsahujícím bělicí gel a akcelerátor XS151™. Akcelerátor se
aktivuje při mechanickém čištění a umožňuje redukovat denní dobu aplikace na pouhé dvě minuty místo
obvyklých 6-8 hodin nutných při konvenčních bělicích systémech. Nesmí se používat při známých alergiích
a intolerancích na jakoukoliv složku uvedenou v obsahu gelu. Mátová příchuť může některé pacienty
dráždit.

DOMÁCÍ BĚLENÍ
Před záhájením bělení je doporučeno objednat pacienta na profilaxi/dentální hygienu včetně odstranění
plaku a zubního kamene a vyleštění skloviny. Zubní kartáček se skládá z dávkovače a obsahuje bělicí gel.
Při předávání systému pacientovi musí zubní lékař/hygienistka nejprve sejmout uzávěr kartáčku,
odšroubovat horní část kartáčku, odstranit pečeť a zašroubovat zpět k sobě obě části kartáčku (speciální
patentovaný konec s redukovanými štětinami GUM CARE™ redukuje riziko kontaktu s gingivální tkání).
Pak je nutné otočit kroužkem proti směru hodinových ručiček směrem k indikaci „UP“ dokud se neobjeví
gel uprostřed štětin. Gel se dávkuje o velikosti malé čočky. U prvního čištění asistujte u pacienta a dobře
ho naveďte.
Při denním použití pacient musí:
• Vyjmout kartáček ENA®WHITE 2.0 z chladničky a odšroubovat uzávěr
• Otočit kroužkem proti směru hodinových ručiček směrem k indikaci „UP“ dokud se nevytlačí dostatečné
množství gelu (o velikosti malé čočky). Po první aplikaci bude pak postačovat otočit o 2-3 pozice. Zuby
čistit po dobu asi 30 sekund a pokud možno zabránit doteku s dásněmi.
• Opláchnout kartáček pod tekoucí vodou a čistit dalších 30 sekund. Pak důkladně vypláchnout ústa. 
PAMATUJTE: uvedená doba aplikace postačí na čištění 6 horních středních zubů. Pokud je nutné také bělit
zuby v dolní čelisti, je nutné dobu aplikace prodloužit o 15 sekund.
• Zašroubovat víčko zubního kartáčku. Pro zamezení vytékání gelu, zvláště při transportu, je nutné otočit
lehce kroužkem ve směru „DOWN“.
• Opakovat 2-3 krát denně, nejlépe po denní zubní hygieně (doporučuje se užívat současně zubní pastu

Enamel Plus s nízkou abrazivní formulí, která má znecitlivující schopnosti a mírně bělicí vlastnosti. Dále
se doporučuje používat pomůcky dentální hygieny  (flos, mezizubní kartáčky – např. řady Ena Oral Care).
Inovativní balení výrobku umožňuje jeho snadné použití na cestách, v kanceláři, při sportu apod. Pokud
situace neumožňuje vyčistit zuby před bělením, doporučuje se použít čisticí ubrousky Digital Brush a jeho
pomocí zuby vyčistit.  Po náležitě provedené instruktáži pacienta je možné výrobek předat pacientovi do
domácího léčení včetně přiloženého návodu.
Pacient musí být informován o nutnosti redukovat příjem potravin a nápojů, které mohou negativně
ovlivnit zbarvení zubů. Stejně tak je nutné informovat pacienta o vlivu kouření aj. zlozvyků na uspokojivý
výsledek bělení. Dále musí být pacient upozorněn na možné přechodné období přecitlivělosti. Pokud by
to mělo pacienta hodně unavovat, pak je dobré doporučit přerušení bělení na několik dní.

DOPORUČENÉ CYKLY LÉČBY:
1 minuta, dvakrát nebo třikrát denně do úplného spotřebování gelu v dávkovači. Množství postačuje na
2-3 týdny

UPOZORNĚNÍ
1. Přípravek nesmí používat osoby mladší 18 let
2. Prodej pouze zubním lékařům a dentálním hygienistkám. Každé první použití výrobku je nutné nejdříve
uskutečnit za dozoru zubního specialisty (zubaře či dentální hygientistky). Poté je možné výrobek použít
v domácím prostředí a dokončit celý cyklus bělení.
3. Ověřit dobu použitelnosti přípravku vytištěné na obalu, indikovanou symbolem přesýpacích hodin
(měsíc/rok).
4. Zabránit kontaktu s očima. Po případném zásahu oči ihned vypláchnout několik minut proudem vody.
Přitom nutno vyjmout z očí kontaktní čočky, pokud je pacient nosí. Pokračovat ve výplachu. Pokud problémy
přetrvávají, nutno předat další lékařské doporučení. Použití peroxidu vodíku může zapříčinit některé pro-
blémy, nejčastěji hypersenzitivitu dentinu a iritace mukozy.
Dalšími kontraindikacemi jsou
• Obnažený dentin • Těhotenství • Gingivitida • Přítomnost velkých zubních kazů • Přítomnost amalga-
mových rekonstrukcí ve frontální oblasti (riziko šedého zbarvení po chemické reakci peroxid-stříbro) 
• Špatné okrajové uzávěry rekonstrukcí * Zubní přecitlivělost. Po aplikaci peroxidu vodíku může dojít k
mírnému narušení skloviny, která má však schopnosti opět rychle zremineralizovat.



Je možné povrchově aplikovat fluoridový gel (např. Ena White desenzitizing gel), která progresivně
remineralizuje sklovinu a snižuje pulpální přecitlivělost. Aplikací peroxidu vodíku se uvolňují volné radikály
na povrchu zubu a to může negativně ovlivnit adhezi při prováděné rekonstrukci zubu. Proto se doporučuje
vyčkat alespoň 14 dní po léčbě peroxidem vodíku a pak teprve přistoupit k vlastní restauraci zubů.
Je nutné zamezit co nejvíce kontaktu kartáčku s měkkými tkáněmi.  Sníží se tím riziko iritace dásní
peroxidem vodíku na minimum a zamezí se tím nepříjemným pocitům pálení v patrové oblasti
(patentovaný kartáček osazenými speciálními štětinami GUM CARE™ redukuje riziko kontaktu s dásněmi).
Aplikace peroxidu vodíku není doporučena pro pacienty, kteří v krátké době podstoupili chirurgickou
operaci zubů, nebo pro hendikepované pacienty a těžké kuřáky. Pokud gingivální přecitlivělost neustupuje
(např. citlivost na teplo), je nutné informovat pacienta, aby přerušil bělení a dostavil se na kontrolu do
ordinace. Zubní lékař či dentální hygienistka musí mít pod kontrolou profesionální bělicí systém až do
doby příští návštěvy pacienta. Je nutné mít pacienta pod kontrolou, aby se zamezilo nežádoucímu
přebělení zubů. Zubní lékař či dentální hygienistka musí předem znát očekávání pacienta. Je nutné

informovat pacienta, že přítomné korunky, můstky či jiné restaurace nereagují na bělení.
Ena®White 2.0 je dodáván v balení v zubním kartáčku opatřeného dávkovačem obsahujícím cca 6 ml
gelu. Kartáček je k jednorázovému použití a po vyčerpání bělicího gelu musí být zahozen do komunálního
odpadu. Tato informace musí být součástí návodu pro pacienta. Dojde-li k expiraci produktu před jeho
spotřebou, je nutné s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem. Zubní kartáček je nutno uchovávat  v
chladničce při 2-8°C.  Je nutné informovat pacienta, že je nutno výrobek držet dále od tepelných zdrojů
a nevystavovat slunečnímu záření. Přesto, že je dovoleno výrobek skladovat při pokojové teplotě po dobu
2- 3 týdnů, je doporučováno uchovávat jej v chladničce. Dojde-li k přerušení léčby, je nutno výrobek taktéž
uskladnit v chladničce. Výrobek ENA®WHITE 2.0 obsahuje peroxid vodíku, polknutí velkého množství
může být zdraví škodlivé. Inovativní aplikační systém pomocí kartáčku na zuby, který pomocí akcelerátoru
optimalizuje proces bělení, má zamezit nežádoucímu polknutí velkého množství gelu. Je nutné informovat
pacienta, že se nesmí polykat gel, ani ředěný výplachem úst, a že je nutné dobře vypláchnout ústa i v
oblastech pod rty.

Odšroubujte a sejměte uzávěr zubního kartáčku Odstraňte těsnicí folii pinzetouOdšroubujte od sebe horní část kartáčku a
dávkovače gelu

Zašroubujte k sobě obě části kartáčku

Otáčejte kroužkem směrem k indikaci UP dokud
se neobjeví gel v otvoru uprostřed kartáčku. Do-
stačující je dávka velikosti malé čočky.

Pacient musí masírovat zuby kartáčkem po dobu
30 sekund ve vodorovném směru mírně
krouživými pohyby a zamezit co možná nejvíce
doteků dásní

Opláchnout kartáček pod proudem tekoucí vody Opakovaně čistit po dobu dalších 30 sekund
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MICERIUM S.p.A.  
Via Marconi, 83 - 16036 Avegno (Ge)- I

Tel. (+39) 0185 7887 880
hfo@micerium.it

www.micerium.com

DISTRIBUTOR ItalDent s.r.o.,
Rousovická 2, 181 00  Praha 8, 

tel: 233552022
info@italdent.cz 
www.italdent.cz
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