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Elektrické zubné key Oral-B®

Elektrické zubné key Oral-B®

Oscilačne-rotačná a pulzná technológia
Oral-B Professional Care elektrická zubná kea, ktorá dosiahne
7 600-8 800 oscilačných a 20 000-40 000 pulzných
pohybov za minútu. Pomáha tak rozrušovať bakteriálny
povlak, ktorý je následne možné ľahšie odstrániť.

Inšpirované odborníkmi. Čistiaca hlavica obklopí každý zub,
zatiaľ čo dynamický čistiaci 3D pohyb, pozostávajúci z
oscilačných, rotačných a pulzných pohybov, sa prispôsobí
povrchu zubov, na ktorých rozruší a odstráni až o 100% viac
zubného povlaku, než bežná manuálna zubná kea.

Mechanizmus účinného
odstraňovania bakteriálneho povlaku

Priľnavosť a viskozita bakteriálneho plaku spôsobuje, že je ťažké
ho odstrániť.

Malá kruhová čistiaca hlavica osciluje po kruhovom výseku
s rýchlosťou 8 800 oscilačných pohybov za minútu.

Priekopnícka technológia detekcie polohy.
Účinné odstraňovanie plaku sprostredkovávajú špičky vlákien
zubnej key. Ohnuté vlákna neodstraňujú biofilm účinne.

40 000 pulzných pohybov za minútu.

3D čistenie prostredníctvom čistiacej
hlavice tvaru kalíšku - pohyby zaisťujú
optimálny čistiaci účinok zub po zube*

Pri každej zmene smeru hlavice key pri čistení sa vlákna opäť
vyrovnajú, čo umožňuje účinné odstránenie bakteriálneho
povlaku špičkami vlákien.

*V porovnaní so štandardnou manuálnou zubnou
keou.

Až 80% ľudí venuje príliš málo času čisteniu minimálne jednej
oblasti ústnej dutiny.*

Nový zubná kea Oral-B ® GENIUS používa
priekopnícku technológiu detekcie polohy, ktorá
kombinuje najnovšiu technológiu detekcie pohybu zubnej
key s rozpoznávaním obrazu pomocou kamery
smartphonu. To umožňuje zaznamenávať čistené oblasti
chrupu, čo zaistí, že žiadna z nich nebude vynechaná.
*Údaje z nášho vlastného výskumu, výskumu spoločnosti P&G zameraného na detekciu pohybu.
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Elektrické zubné key Oral-B®

OBJAVTE

Oscilačne-rotačná a pulzná technológia

Priekopnícka technológia detekcie polohy.
Spája v sebe najmodernejšiu technológiu detekcie pohybu
zubnej key s rozpoznávaním obrazu pomocou kamery
smartphonu. Umožňuje tak sledovanie čistených plôšok, čo
zaistí, že žiadna z nich nebude vynechaná. Uľahčuje tým
čistenie podľa odporúčaní zubného lekára.

Vďaka tejto priekopníckej technológii zubná kea
spolupracuje s užívateľom a čistí jeden zub po druhom,
pričom sú vyčistené aj plôšky zubov, ktoré sú často
vynechávané, čo zaručuje vysoko kvalitné čistenie.*

Režim Pro Clean

Zaručuje intenzívny pocit
čistoty vďaka vyššej
frekvencii pohybu vlákien.

*V porovnaní so štandardnou manuálnou zubnou keou.

Funkcia SmartRing

Personalizovaný systém osvetlenia Multicolor 360 ° pozostáva
z 12 LED diód rôznych farieb, ktoré umožňujú užívateľom vybrať
si svoju obľúbenú farbu.

Praktický držiak na smartphone

Zjednodušuje uchytenie telefónu k zrkadlu
tak, aby bolo možné optimálnym spôsobom
využiť výhody technológie detekcie polohy.
Okrem toho možno držiak ľahko sňať a vymeniť.

Profesionálny časovač

Registruje dĺžku každého čistenia zubov.
Umožňuje tak dodržať 2 minúty, čo je minimálna doba čistenia
zubov odporúčaná odborníkmi. Užívatelia klasických zubných kefiek
si čistia zuby kratšiu dobu než jednu minútu. Vďaka aplikácii Oral-B®
používatelia elektrických zubných kefiek strávia čistením zubov
v priemere 2 minúty a 27 sekúnd.

Technológia trojitého tlakového senzora.

Pri používaní klasických zubných kefiek je tlak na keu pri čistení dokonca dvakrát vyšší,
než sa odporúča. Technológia trojitého tlakového senzora Oral-B ® chráni ďasná pred
príliš agresívnym čistením pomocou vizuálnej signalizácie. Tieto signály poskytujú
informácie o nadmernom tlaku na zubnú keu, následkom čoho sa zníži rýchlosť čistiacej
hlavice a pulzácie sa zastavia. Vďaka tejto technológii až 93% ľudí, ktorí majú tendenciu
 zubov.
čistiť zuby príliš agresívne, znížilo tlak na zubnú keu pri čistení

Štýlová cestovná nabíjačka

Umožňuje nabíjať zubnú keu, smartphone,
alebo iný malý prístroj rovnakou nabíjačkou.
Zástrčka pre striedavý prúd zaisťuje,
že cestovanie je jednoduchšie,
než kedykoľvek predtým.

Dlhšia životnosť batérií

Lítiová batéria umožňuje užívateľom používať
zubnú keu po dobu až 12 dní bez 
dobíjania.

Elektrické zubné key Oral-B®

Aplikácia Oral-B 4.1
obsahuje najmodernejšie inovatívne funkcie.
Technológia detekcie polohy.
Zubná kea Oral-B GENIUS využíva technológiu detekcie polohy, ktorá v spojení s aplikáciou
Oral-B 4.1 registruje polohu zubnej key v ústach a usmerňuje užívateľa pri čistení zubov tak,
aby si rovnomerne vyčistil všetky oblasti chrupu.
Funkcia Brushing Challenge.
Táto funkcia umožňuje užívateľom získavať body v závislosti na tom, ako starostlivo si čistia
jednotlivé oblasti chrupu. Cieľom je zlepšovať techniku čistenia zubov a motivovať užívateľov,
aby si zuby čistili dôkladnejšie a dlhšiu dobu.

Elektrické zubné key Oral-B®

GENIUS 9OOO ROSEGOLD
SmartSeries

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.
• Technológia detekcie polohy pomáha rozpoznať, ktoré zubné
plôšky ste si už čistili, aby ste žiadnu oblasť chrupu nevynechali.
• Inteligentné cestovné puzdro s USB portom navyše, ktoré vám
umožní v jednej zástrčke dobíjať súčasne inteligentný telefón
aj zubnú keu.
• Kruhová hlavica key, inšpirovaná nástrojmi zubných lekárov, ktorá
osciluje, rotuje a pulzuje, čím narušuje a odstraňuje zubný plak.
• Už od prvého dňa viditeľne bieli zuby a prospieva ďasnám.

Účet Oral-B.
Tento účet umožňuje užívateľom nahrávať údaje o čistení zubov a odosielať ich prostredníctvom
kompatibilných aplikácií a služieb, čím získajú prístup k ďalším analýzam a výhodám.
Funkcia Cesta starostlivosti o chrup.
Individualizovaná funkcia Cesta starostlivosti o chrup je navrhnutá tak, aby umožnila jednotlivým
užívateľom naplniť ich potreby a uľahčila im dosiahnuť vytýčené ciele, ako napríklad belšie zuby
kvôli blížiacej sa svadbe, alebo dokonalejšiu hygienu v priebehu nosenia ortodontického strojčeka.
Užívatelia si môžu vybrať jednu z nasledujúcich možností: svieži dych, zdravie ďasien, bojovník
s plakom a bielenie zubov. Pre každú z uvedených možností sú k dispozícii odborné odporúčania
týkajúce sa produktov ústnej hygieny.

• Trojitý tlakový senzor pomáha chrániť ďasná.
• LED kontrolka SmartRing s 12 farbami umožňuje individuálne
nastaviť farbu kontrolky.
• Nová lítiovo-iónová batéria.
• Držiak inteligentného telefónu.
• 6 režimov čistenia vrátane starostlivosti o ďasná a bielenie zubov.
• 4 čistiace hlavice:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

Funkcia odborného vedenia.
Každý užívateľ môže sprístupniť svoje záznamy o čistení zubov odborníkom a poradiť
s o možnostiach zlepšenia hygieny. Odborníci môžu prostredníctvom aplikácie Oral-B 4.
poskytovať individuálne poradenstvo, odporúčať, aby sa určité časti chrupu čistili dlhšiu dobu,
alebo poradiť užívateľom v oblasti produktov ústnej hygieny.

Oral-B GENIUS. Revolúcia v ponuke produktov pre starostlivosť
o ústnu dutinu.
* Aplikácia Oral-B 4.1 bude spustená v júli 2016 prostredníctvom iTunes a Google Play.
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GENIUS 9OOO BLACK

GENIUS 9OOO WHITE

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.

• Technológia detekcie polohy pomáha rozpoznať, ktoré zubné
plôšky ste si už čistili, aby ste žiadnu oblasť chrupu nevynechali.

• Technológia detekcie polohy pomáha rozpoznať, ktoré zubné
plôšky ste si už čistili, aby ste žiadnu oblasť chrupu nevynechali.

• Inteligentné cestovné puzdro s USB portom navyše, ktoré vám
umožní v jednej zástrčke dobíjať súčasne inteligentný telefón
aj zubnú keu.

• Inteligentné cestovné puzdro s USB portom navyše, ktoré vám
umožní v jednej zástrčke dobíjať súčasne inteligentný telefón
aj zubnú keu.

• Kruhová hlavica key, inšpirovaná nástrojmi zubných lekárov, ktorá
osciluje, rotuje a pulzuje, čím narušuje a odstraňuje zubný plak.

• Kruhová hlavica key, inšpirovaná nástrojmi zubných lekárov, ktorá
osciluje, rotuje a pulzuje, čím narušuje a odstraňuje zubný plak.

• Už od prvého dňa viditeľne bieli zuby a prospieva ďasnám.

• Už od prvého dňa viditeľne bieli zuby a prospieva ďasnám.

• Trojitý tlakový senzor pomáha chrániť ďasná.

• Trojitý tlakový senzor pomáha chrániť ďasná.

• LED kontrolka SmartRing s 12 farbami umožňuje individuálne
nastaviť farbu kontrolky.

• LED kontrolka SmartRing s 12 farbami umožňuje individuálne
nastaviť farbu kontrolky.

• Nová lítiovo -iónová batéria.

• Nová lítiovo-iónová batéria.

• Držiak inteligentného telefónu.

• Držiak inteligentného telefónu.

• 6 režimov čistenia vrátane starostlivosti o ďasná a bielenie zubov.

• 6 režimov čistenia vrátane starostlivosti o ďasná a bielenie zubov.

• 4 čistiace hlavice:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

• 4 čistiace hlavice:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

SmartSeries

SmartSeries
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Elektrické zubné key Oral-B®

GENIUS 8000

SMART 6

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.

• Technológia detekcie polohy pomáha rozpoznať, ktoré zubné
plôšky ste si už čistili, aby ste žiadnu oblasť chrupu nevynechali.

• LED kontrolka SmartRing s 12 farbami umožňuje individuálne
nastaviť farbu kontrolky.

• Kruhová hlavica key, inšpirovaná nástrojmi zubných lekárov, ktorá
osciluje, rotuje a pulzuje, čím narušuje a odstraňuje zubný plak.

• Šetrná k zubom i ďasnám. Jemný režim čistenia zabezpečuje
dôkladné čistenie citlivých zubov. Zubná kea obsahuje vizuálny
senzor tlaku.

SmartSeries

SmartSeries

• Už od prvého dňa viditeľne bieli zuby a prospieva ďasnám.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci účinok 3D.
Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 40 000 pulzových pohybov za minútu.

• Trojitý tlakový senzor pomáha chrániť ďasná.
• LED kontrolka SmartRing s 12 farbami umožňuje individuálne
nastaviť farbu kontrolky.

• 5 režimov čistenia: na každodenné čistenie, na jemné čistenie,
na hĺbkové čistenie, na bielenie a na starostlivosť o ďasná.

• Nová lítiovo-iónová batéria.
• Držiak inteligentného telefónu.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd, že nastal
čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• 5 režimov čistenia vrátane starostlivosti o ďasná a bielenie zubov.
• 3 čistiace hlavice:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin.

• Inovatívny systém na monitorovanie tlaku vyvíjaného počas
čistenia.
• Nová lítiovo - iónová batéria.
• Špeciálna nabíjačka s pohodlným a hygienickým úložným
priestorom na 2 čistiace hlavice.
• 4 čistiace hlavice:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.
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SMART 5

SMART 4

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.

• SMART SERIES
Aplikácia Oral-B sa spojí s vašou zubnou keou, aby ste získali
individuálne nastaviteľné programy čistenia a každodenné
monitorovanie ústnej hygieny.

• Šetrná k zubom i ďasnám. Jemný režim čistenia zabezpečuje
dôkladné čistenie citlivých zubov. Zubná kea obsahuje vizuálny
senzor tlaku.

• Vizuálny senzor tlaku pomáha chrániť ďasná.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci účinok 3D.
Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 40 000 pulzových pohybov za minútu.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci účinok 3D.
Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 40 000 pulzových pohybov za minútu.

• 5 režimov čistenia: na každodenné čistenie, na jemné čistenie,
na hĺbkové čistenie, na bielenie a na starostlivosť o ďasná.

• 4 režimy čištenia: na každodenné čištenie, na jemné čištenie,
na bielenie a na starostlivosť o ďasná.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd, že nastal
čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd,
že nastal čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• Inovatívny systém na monitorovanie tlaku vyvíjaného počas
čistenia.

• Nová lítiovo - iónová batéria.

SmartSeries

SmartSeries

• Šetrná k zubom i ďasnám. Jemný režim čištenia zabezpečuje
dôkladné čištenie citlivých zubov.

• Špeciálna nabíjačka s pohodlným a hygienickým úložným
priestorom na 2 čistiace hlavice.

• Nová lítiovo - iónová batéria.
• Špeciálna nabíjačka s pohodlným a hygienickým úložným
priestorom na 4 čistiace hlavice.

• 2 čistiace hlavice:
2 Cross Action
alebo
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin.

• 3 čistiace hlavice:
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.
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PRO 2

PRO 9OO

PRO 6OO

• Vizuálny senzor tlaku pomáha chrániť ďasná.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci činok 3D.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci účinok 3D.

• Šetrná k zubom i ďasnám. Jemný režim čistenia zabezpečuje
dôkladné čistenie citlivých zubov.

• Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 20 000 pulzových pohybov za minútu.

• Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 20 000 pulzových pohybov za minútu.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu
čistiaci účinok 3D. Vykonáva 8 800
oscilačno-rotačných pohybov
za minútu a 40 000 pulzových
pohybov za minútu.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd,
že nastal čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd,
že nastal čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• Senzor tlaku.

• Senzor tlaku.

• 1 režim čistenia: na každodenné čistenie.

• 1 režim čistenia: na každodenné čistenie.

• Indikátor úrovne nabitia batérie.

• Indikátor úrovne nabitia batérie.

• Špeciálna nabíjačka s pohodlným
a hygienickým úložným priestorom
na 2 čistiace hlavice.

• 1 čistiaca hlavica:
1 3D White alebo 1 Cross Action alebo 1 Sensitive UltraThin.

• 2 režimy čistenia: na každodenné čistenie
a na starostlivosť o ďasná.
• Profesionálny časovač signalizuje
každých 30 sekúnd, že nastal čas
začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• 2 čistiace hlavice:
1 3D White,
1 Sensitive UltraThin.

• Nová lítiovo - iónová batéria.
• Špeciálna nabíjačka.
• 2 čistiace hlavice:
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin.
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PRO 500

PRO 400

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci činok 3D.

• Obklopí dokola každý jeden zub a poskytne mu čistiaci účinok 3D.

• Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 20 000 pulzových pohybov za minútu.

• Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 20 000 pulzových pohybov za minútu.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd,
že nastal čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd,
že nastal čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

• Senzor tlaku.

• Senzor tlaku.

• 1 režim čistenia: na každodenné čistenie.

• 1 režim čistenia: na každodenné čistenie.

• Indikátor úrovne nabitia batérie.

• Indikátor úrovne nabitia batérie.

• 1 čistiaca hlavica:
1 Cross Action alebo 1 3D White alebo Sensitive UltraThin.

• 1 čistiaca hlavica Cross Action.
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Elektrické zubné key Oral-B®

VITALITY
• Poskytuje čistiaci účinok 3D. Vykonáva 8 800 pohybov zo strany –
na stranu za minútu a 40 000 pulzových pohybov za minútu.

VITALITY

CROSSACTIONµ

• Na každodenné čistenie zdravých zubov: pomáha odstrániť

• Na každodenné čistenie zdravých zubov: pomáha odstrániť

•µ¶µčistiaca hlavica Cross Action.

• 2 čistiace hlavice Cross Action.

aj to, čo vaša manuálna zubná kea zanecháva za sebou.

• Profesionálny časovač signalizuje každých 30 sekúnd,
že nastal čas začať čistiť ďalší kvadrant úst.

aj to, čo vaša manuálna zubná kea zanecháva za sebou.

• Senzor tlaku.
• 1 režim čištenia: na každodenné čištenie.
• Indikátor úrovne nabitia batérie.
• 1 čistiaca hlavica TriZone.





CROSSACTION



Elektrické zubné key Oral-B®

VITALITY

Elektrické zubné key Oral-B®

DWHITE

VITALITY

SENSITIVECLEAN

ORAL-B®
PRO•EXPERT

• Pre krásny úsmev a zdravé zuby. Odstraňuje až 90 % škvŕn

• Odporúčaná na citlivé zuby a ďasná.
• Vďaka veľmi mäkkým štetinkám pomáha poskytovať

• Na každodenné čistenie zubov.
• Odstraňuje zubný povlak lepšie ako manuálna zubná kea.
• Batériový pohon (2xAA).

z povrchu zubov.

• 1 čistiaca hlavica: 1 3D White.

vynikajúcu starostlivosť o mimoriadne citlivé zuby a ďasná.

• 1 čistiaca hlavica: 1 Sensitive.





Ústne centrum a ústné sprchy Oral-B®

Ústne centrum a ústné sprchy Oral-B®

PRO 2
• Kompaktný systém ústnej sprchy využíva technológiu
vzduchových mikrobubliniek, ktoré pôsobia na baktérie
zodpovedné za tvorbu zubného povlaku. Zmiešava vzduch
s vodou a tak vytvára vzduchové mikrobublinky.

• Ústne centrum Oxyjet + PRO ¿ obsahuje zubnú keu
PRO ¿, ktorej čistiaca hlavica obklopí dokola každý jeden zub
a poskytne mu čistiaci účinok 3D.
Vykonáva 8 800 oscilačno-rotačných pohybov za minútu
a 40 000 pulzových pohybov za minútu.

• Vzduchové bublinky vypúšťané počas čistenia zubov výrazne
zmierňujú krvácanie ďasien
a množstvo baktérií, ktoré spôsobujú ochorenia ďasien.

• Kompaktný systém ústnej sprchy využíva technológiu
vzduchových mikrobubliniek, ktoré pôsobia na baktérie
zodpovedné za tvorbu zubného povlaku. Zmiešava vzduch
s vodou a tak vytvára vzduchové mikrobublinky.

• Vzduchový filter: Osobitne navrhnutý filter čistí vzduch,
ktorý obohacuje vodu, ktorá sa dostáva do dýzy.

• Vzduchové bublinky vypúšťané počas čistenia zubov výrazne
zmierňujú krvácanie ďasien
a množstvo baktérií, ktoré spôsobujú ochorenia ďasien.

• Spínač dýzy umožňuje prepínať medzi rotačným a lineárnym
prúdom vody jednoducho pomocou prsta.
- Rotačný prúd: Špirálový pohyb bol navrhnutý, aby
zjednodušil penetráciu do oblasti pod líniou ďasien.
Po nastavení režimu rotačného prúdu na dýze sa zapne
miniturbína, ktorá generuje rotáciu rýchlosťou 8 000 otočiek
za minútu.
- Rovný, lineárny prúd: Režim lineárneho prúdu je určený
na čistenie konkrétnych vybraných oblastí a zvyškov potravy,
ktoré tam zostali.

• Vzduchový filter: Osobitne navrhnutý filter čistí vzduch,
ktorý obohacuje vodu, ktorá sa dostáva do dýzy.
• Spínač dýzy umožňuje prepínať medzi rotačným a lineárnym
prúdom vody jednoducho pomocou prsta.
- Rotačný prúd: Špirálový pohyb bol navrhnutý, aby
zjednodušil penetráciu do oblasti pod líniou ďasien.
Po nastavení režimu rotačného prúdu na dýze sa zapne
miniturbína, ktorá generuje rotáciu rýchlosťou 8 000 otočiek
za minútu.
- Rovný, lineárny prúd: Režim lineárneho prúdu je určený
na čistenie konkrétnych vybraných oblastí a zvyškov potravy,
ktoré tam zostali.





Výrobky pre deti

Výrobky pre deti

JETOJEDNODUCHOKÚZELNÉ!

DETÍ
SIČISTÍZUBYDLHŠIE*
SBEZPLATNOUAPLIKÁCIOU

rokov.
*Podľa výskumu uskutočneného v roku 2014 v skupine 52 detí vo veku 4-14
© Disney.


© & ™ Lucasfilm Ltd.

Výrobky pre deti

ORAL-B®µPREµDETIµSTAGESµPOWERµFROZEN
ORAL-B®µPREµDETIµSTAGESµPOWERµSTARWARS
ORAL-B®µPREµDETIµSTAGESµPOWERµCARS
• Oscilujúce vlákna jemne a účinne odstraňujú zubný plak.
• S režimom denného čistenia.

Výrobky pre deti

ORAL-B®
PREµDETI

HLAVICAELEKTRICKEJKEFKY
ORAL-B®µSTAGESµPOWER

• Čistí detské zúbky lepšie ako manuálna zubná kea.

• Pre detské zuby.

• Dve verzie: pre dievčatá a pre chlapcov.

• Menšia hlavica a špeciálne vlákna zaručujú šetrné,
super-jemné čistenie, ktoré je vhodné najmä pre malé zuby
a ústnu dutinu detí.

• Batériový pohon (2xAA).

• 7 600 oscilačných a rotačných pohybov za minútu.

• Špeciálne navrhnutý pre deti: stredný rad dlhších vlákien
pre čistenie žuvacích plôšok zubov.

• Kompatibilný s aplikáciou Magic Timer od Disney,
povzbudzuje deti, aby si čistili zuby dlhšiu dobu.

• Rôzne farebné verzie s kreslenými postavičkami
pre chlapcov a dievčatá. K dostaniu 2ks aj 4ks.
• Doporučené pre deti od 3 rokov.





Elektrické zubné key Oral-B®

Vitality
Cars 3

Vitality
Frozen

Technólogia čistenia

Pohyby

Vitality
StarWars

Vitality
CrossAction

Elektrické zubné key Oral-B®

Vitality
CrossAction+

Vitality
3DWhite

2D - OSCILÁCIA A ROTÁCIA

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

Vitality
Sensitive

Pohyby

7 600
oscilačno-rotačných
pohybov/min

20 000 pulzových pohybov/ 20 000 pulzových pohybov/ 20 000 pulzových pohybov/ 20 000 pulzových pohybov/
min a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačno-rotačných pohybov/min
-rotačných pohybov/min
-rotačných pohybov/min
-rotačných pohybov/min

Čistiaci režim
Daily Clean

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Hlavice v balenie

Označenie kefky

Funkcie naviac

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Hlavice v balenie

D10

D12

D12



D12

D12

D12

PRO600

3D - OSCILÁCIA, ROTÁCIA A PULZÁCIA

Čistiaci režim
Daily Clean

Časovač 2 minúť

PRO500

2D - OSCILÁCIA
A ROTÁCIA

Senzor tlaku

Hudebný časovač
2 minúť

PRO400

Technólogia čistenia

Senzor tlaku

Funkcie naviac

TriZone
500

Označenie kefky

D12

D16

D16



Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

alebo

alebo

alebo

D16u

alebo
D16

Elektrické zubné key Oral-B®

PRO 900

PRO 2

Technólogia čistenia
Pohyby

SMART 4

Elektrické zubné key Oral-B®

SMART 5

SMART 6

3D - OSCILÁCIA, ROTÁCIA A PULZÁCIA

GENIUS 8000
Technólogia čistenia

20 000 pulzových pohybov/ 40 000 pulzových pohybov/ 40 000 pulzových pohybov/ 40 000 pulzových pohybov/ 40 000 pulzových pohybov/
min a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačnomin a 8 800 oscilačnorotačných pohybov/min
rotačných pohybov/min
rotačných pohybov/min
rotačných pohybov/min
rotačných pohybov/min

Pohyby

Senzor tlaku

Senzor tlaku

Vizuálny senzor tlaku
pre väčší bezpečnosť

Vizuálny senzor tlaku
pre väčší bezpečnosť

Čistiaci režim
Daily Clean

Čistiaci režim
Daily Clean

Režim starostlivosti
o ďasná

Režim starostlivosti
o ďasná

Jemný režim
Sensitive

Jemný režim
Sensitive

Bieliaci režim
Whitening

Bieliaci režim
Whitening

Hĺbkový režim
Deep Clean

Hĺbkový režim
Deep Clean

Režim
čistenia jazyka

Režim
čistenia jazyka

Bluetooth pre
pripojenie so
smartphone

Bluetooth pre
pripojenie so
smartphone

Držiak na
smartphone

Držiak na
smartphone

Cestovné
púzdro

Klasické

Klasické

Cestovné
púzdro

Detekcia polohy pre
vyčistenie všetkých
oblastí ústnej dutiny

Detekcia polohy pre
vyčistenie všetkých
oblastí ústnej dutiny

Li-ion batéria
s dlhšou výdržou

Li-ion batéria
s dlhšou výdržou

LED kontrolka
SmartRing

LED kontrolka
SmartRing

Funkcie naviac

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

Hlavice v balenie
Označenie kefky

Časovač 2 minúť

Časovač 2 minúť

D20

D20



3D - OSCILÁCIA, ROTÁCIA A PULZÁCIA

OXYJET

Integrované orálne centrum

OXYJET + PRO 2

Ústna sprcha

Ústna sprcha + 3D

Rotačne a lineárne priamy
prúd

Rotačne a lineárne priamy prúd,
PRO 2: 40 000 pulzových pohybov/min
a 8 800 oscilačno-rotačných pohybov/min

Časovač 2 minúť

Masáž mikrobublinkami,
trysky, nádobka na vodu

Masáž mikrobublinkami,
trysky, nádobka na vodu,
časovač 2 minúť

D701

MD20

OC20

48 000 pulzových pohybov/
min a 10 500 oscilačnorotačných pohybov/min

48 000 pulzových pohybov/min
a 10 500 oscilačno-rotačných pohybov/min

Prémiové

Prémiové nabíjacie

Časovač 2 minúť

D701

Hlavice v balenie

alebo
D16U

Funkcie naviac

GENIUS 9000

D21

D36

Označenie kefky



Čistiace hlavice Oral-B®

Čistiace hlavice Oral-B®

RÔZNEČISTIACEHLAVICEPRISPÔSOBENÉINDIVIDUÁLNYMPOTREBÁMPACIENTOV

Cross Action

ČISTIACA HLAVICA

Sensitive UltraThin

FUNKCIE

VLASTNOSTI

Cross Action

CrissCross™ vlákna: jemné,
ale účinné.

Najdokonalejšie každodenné čistenie zubov s vláknami
Criss Cross™, ktoré prenikajú do medzizubných priestorov,
kde rozrušujú a odstraňujú zubný plak.

Sensitive
UltraThin

Veľmi jemné vlákna.

Veľmi jemné vlákna v centrálnej časti čistiacej hlavice
zaručujú jemné čistenie.

®D White

Leštiaci kalíšok.

Pre pacientov s viditeľnými pigmentáciami zubov.
Gumový kalíšok, do ktorého sa nanesie zubná pasta,
pre účinné odstránenie pigmentácií.

Precision
Clean

V tvare kalíšku.

Pre čistejšie zuby a zdravšie ďasná v porovnaní
s čistením manuálnou zubnou keou.

TriZone

Ako pri čistení manuálnou
zubnou keou.

Kombinuje známy pocit pri čistení zubov manuálnou zubnou
keou s účinnosťou elektrickej zubnej key.

Floss Action

Vlákna Micropulse™.

Prenikajú hlboko do medzizubia, kde odstraňujú zubný plak.

D White

Precision Clean

NOVINKA

TriZone

Floss Action

Stages Power

Dlhšie vlákna pre žuvacie
plôšky.

Oxyjet

Táto koncovka je určená len
pre ústnu sprchu Oral-B®

Stages Power

Vďaka malým rozmerom a špeciálne navrhnutým vláknam,
ktoré zaručujú jemné a veľmi šetrné čistenie zubov,
čistiaca hlavica je prispôsobená ústnej dutine dieťaťa.
Pre deti od 3 rokov.
Koncovka mieša vzduch s vodou, čím vytvára vzduchové
mikrobublinky, ktoré ničia baktérie, spôsobujúce usadzovanie
zubného plaku.

Zubní lekári odporúčajú vymeniť zubnú keu každé 3 mesiace. Vymeniteľné čistiace hlavice Oral-B ® majú špeciálne indikátorová vlákna, ktoré pri používaní postupne blednú
a upozorňujú tak užívateľa, že čistiacu hlavicu je potrebné vymeniť, čím sa zaistí lepšia účinnosť čistenia zubov, než pri používaní klasickej manuálnej zubnej key.





Čistiace hlavice Oral-B®

Čistiace hlavice Oral-B®

ORAL-B®
CROSSµACTION

ORAL-B®
FLOSSµACTION
• Úžasné lamely MicroPulse prenikajú hlboko
do medzizubných priestorov a pomáhajú odstraňovať
zubný povlak.

• Štetinky CrissCross zvierajú uhol 16°, vďaka čomu dosiahnu
hlboko medzi zuby a odstránia až o 100 % viac zubného
povlaku ako bežná manuálna zubná kea.
2 ks

4 ks 8 ks

ORAL-B®
SENSITIVEµULTRATHINµ
• Má mimoriadne jemné štetinky, ktoré sú šetrné k ďasnám
a zároveň účinne čistia zuby.

• Odporúčaná ľuďom, ktorí vyžadujú dôkladné čistenie
medzizubných priestorov.

2 ks 4 ks

ORAL-B®
TRIZONE
• Dosahuje až 2-krát hlbšie do priestorov medzi zubami.*
*v porovnaní s bežnou manuálnou zubnou keou

• Odporúčaná ľuďom, ktorí majú citlivé ďasná, ako aj
ľuďom po operačných zákrokoch, liečbe periodontálneho
ochorenia a po nedávnej implantácii.

2 ks 4 ks

ORAL-B®
ÁDµWHITEµ
• Špeciálne navrhnutý leštiaci kalištek zachytáva zubnú pastu
vo vnútri a účinne odstraňuje farebné škvrny,
čím prirodzene bieli zuby.

4 ks

ORAL-B®
STAGESµPOWER
• Menšia čistiaca hlavica a špeciálne štetinky šetrne a úžasne
jemne čistia zuby a sú osobitne prispôsobené malým
detským ústam a zúbkom.

• Odporúčaná ľuďom s viditeľnými škvrnami, ktorí chcú
zachovať prirodzenú belosť svojich zubov.

2 ks 4 ks

ORAL-B®
PRECISIONµCLEAN

ORAL-B®
OXYJET

• Štetinky Flexi-SoÄ čistia všetky povrchy zubov efektívne
a šetrne.

• Zmiešava vzduch s vodou, čím vytvára vzduchové
mikrobublinky, ktoré pôsobia na baktérie zodpovedné za
tvorbu zubného povlaku.

• Odporúčaná pre všetkých ľudí.

2 ks 4 ks 2 ks 4 ks 2 ks 4 ks

• Odporúčaná pre deti od 3 rokov.

4 ks

2 ks 4 ks 8 ks





Poznámky
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