
AirFloss Ultra
Cesta ku zdravým ďasnám

Rovnako ako pri 
manuálnej zubnej 
kefke je potrebné 
meniť hlavice každé 
3 mesiace. Vlákna 
kefky časom zmäknú 
a strácajú čistiacu 
schopnosť. 

nový vymeniť

Unikátne vlastnosti  
kefiek Philips Sonicare

100% kompatibilita 
kefkových hlavíc
Všetky kefkové hlavice sú kompatibilné so všetkými 
modelmi kefiek Philips Sonicare 3. generácie.

Všetky modely1 kefkových hlavíc sú 
navrhnuté v 2 veľkostiach: 
Štandard pre všestranné čistenie  
a Mini pre cielené čistenie.

InterCareAdaptiveClean

DiamondClean ProResults

Sensitive ForKids

Polohovanie kefky 
Kefku polohujte tak, aby vlákna  
smerovali pod ďasno v uhle 45°.

Z jedného zuba na druhý 
Nechajte kefku čistiť každú plochu zuba  
aspoň 2 sekundy.

Vnútorné plochy 
Nezabudnite čistiť vonkajšiu a vnútornú 
plochu zubov.

Hryzacie plochy 
Aj hryzacie plochy čistite pomalým  
posúvaním kefky.

Zadné zuby 
Presvedčte sa, že si čistíte aj posledné  
stoličky.

Dĺžka čistenia 
Celý chrup čistite minimálne 2 minúty tak,  
aby boli zuby perfektne hladké.

Ako správne čistiť

Odborníci doporučujú
Objavili sme nový spôsob 
starostlivosti o zuby a ďasná

Výuka správnej techniky čistenia chrupu detí je 
nesmierne dôležitá nielen pre odstránenie zubného 
plaku, ale predovšetkým pre ukotvenie správnych ná-
vykov, ktoré musíme pestovať už od najútlejšieho veku. 
Aby sme uspokojili obe tieto potreby, doporučujem 
deťom kefku Philip Sonicare, ktorá efektívne odstráni 
zubný plak a pre deti je  sofistikovanou motivačnou 
pomôckou.

Klinicky je dokázané, že AirFloss Ultra je rovnako účinný 
pri odstraňovaní medzizubného plaku, ako zubná niť. 1,2 

Sonická technológia
Prvá Sonicare kefka bola vyvinutá na základe 
požiadaviek americkej parodontologickej akadémie tak, 
aby splnila kritéria pre obnovu zapáleného tkaniva  
a spevnenia ďasien.

Sonická technológia využíva vysokofrekvenčné stieranie 
k rozrušeniu zubného plaku frekvenciou 31000 sterov 
za minútu s vychyľovaním hlavice hore a dole. Kefka 
dosahuje klinicky preukázateľné rozrušenie vrstvy plaku  
i v ťažko dostupných miestach.

Efekt unikátnej dynamickej vlny privádza kyslík do medzi- 
zubných priestorov a do ďasnového žliabku, kde sa nachá- 
dza veľké množstvo baktérií nebezpečných pre ďasná.

Mgr. Hana Kučová, DiS. 
prezidentka Asociácie dentálnych hygieničiek ČR  
v rokoch 2012-2014

Bc. Kateřina Ciklová
dentálna hygienička

Bc. Jana Křepelková
dentálna hygienička

Každá pomôcka domácej dentálnej hygieny, ktorú 
doporučujem svojim pacientom, by mala spĺňať pre-
dovšetkým dve podmienky: účinnosť a atraumatickosť. 
Tieto aspekty však závisia aj na spôsobe používania  
a to by malo byť pre pacienta jednoduché a komfortné. 
Kefka Philips Sonicare plní obe, resp. všetky tri pod-
mienky. Jej technológia zaručuje kombináciu vysokej 
účinnosti a atraumatickosti a čo zvlášť oceňujem - 
naviac zohľadňuje schopnosti a možnosti pacienta.

Správna ústna hygiena je dnes jasnou cestou prevencie 
zubného kazu a zápalu ďasien. V boji proti zápalu ďasien  
je nevyhnutná aj starostlivosť o medzizubné priestory. 
AirFloss Ultra poskytuje jednoduchší spôsob, ako 
odstrániť plak i v ťažko dostupných miestach a vďaka 
jednoduchému použitiu ho doporučujem i pacientom 
s protetickými prácami či implantátmi. Rovnako dobre 
poslúži pacientom s ortodontickými aparátmi, kde 
môže byť čistenie zubnou niťou alebo medzizubnou 
kefkou komplikované.
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Easy Start 
Vďaka funkcii Easy Start sa frekvencia sterov 
v prvých 14 dňoch postupne zvyšuje. Lepšie  
si tak zvyknete na nový pocit pri čistení. 

Smartimer 
Časovač Smartimer pomáha dodržať  
doporučenú dobu čistenia 2 minúty. 

Quadpacer 
Časovač s 30 sekundovým intervalom  
umožňuje rovnomerné a dôkladné čistenie úst.

1  Pri používaní manuálnej kefky a antimikrobiálnej ústnej vody pri pacientoch so strednou  

a miernou gingivitidou, AirFloss Ultra je navrhnutý, aby pomohol nepravidelným užívateľom 

medzizubných nití vyvinúť zdravú dennú rutinu medzizubného čistenia.
2  Mwatha T, Olson M, Souza S, Ward M, Jenkins W, Argosino K, Amini P, Fafard T. Data on file, 2014 1  Okrem modelu AdaptiveClean dostupného len vo veľkosti Štandard.

Nová tryska s gumovým 
zakončením
Zmes vzduchu a mikro-
kvapiek vody rozrušuje  
a odstraňuje zubný plak 
pozdĺž línie ďasien  
a z medzizubných priestorov.

Automatický režim
Na výber manuálne alebo 
automatické prestrekovanie.

Jednoduché plnenie
O 50% väčší otvor pre 
doplnenie vody ako pri 
predchádzajúcom modele.

Lithium-iontová batéria
Vydrží nabitá až 2 týždne. 

Voliteľné nastavenie  
počtu prestrekov
Vyberte jeden, dvojitý  
alebo trojitý prestrek.

TIP: Nezabudnite si 
každých 6 mesiacov 
vymeniť trysku za novú. 
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EasyClean HealthyWhite FlexCare Platinum HealthyWhite+ DiamondClean

Jednoduché a efektívne 
odstránenie plaku

Prirodzene belšie zuby Unikátne hĺbkové 
čistenie pre zdravšie 
ďasná

Jemné a šetrné čistenie 
pre žiarivo biely úsmev

Moderný dizajn 
a oslnivé 
výsledky

Štandardný režim Clean čistí  
s frekvenciou 31 000 sterov  
za minútu. Zároveň hlavica stiera 
zubný plak v najväčšom možnom 
rozsahu.

Praktická cestovná nabíjačka.

DiamondClean 
Hlavica s prierezmi vlákien v tvare 
diamantového brusu je vyvinutá 
pre efektívnejšie odstránenie 
pigmentov z povrchu zubov.

DiamondClean 
Hlavica s prierezmi vlákien v tvare 
diamantového brusu je vyvinutá 
pre efektívnejšie odstraňovanie 
pigmentov z povrchu zuba.

DiamondClean 
Hlavica s prierezmi vlániek v tvare 
diamantového brusu je vyvinutá 
pre efektívnejšie odstránenie 
pigmentov z povrchu zubov.

ProResults 
Zastrihnutie vlákien dokonalo 
kopíruje anatómiu zuba  
a umožňuje tak efektívne 
čistenie zubov a ďasien.

AdaptiveClean
Pružné časti hlavice zaisťujú 
väčší kontakt s povrchom zubov 
a ďasien a zároveň absorbujú 
nadmerný tlak pri čistení.

Špeciálne navrhnutá pre 
prirodzene biele zuby.  
V priebehu dvoch týždňov 
budú vaše zuby belšie  
až o 2 odtiene.1

2 režimy: Clean a Clean & White 
pre ďalších 30 sekúnd  
bieliacej sily.

Hlavica ProResults naviac.

1 Putt M., Millerman J., Jenkins W., Wei J., Schmitt P., Strate J. Data on file, 2007

3 nastavenia intenzity

Odstráni až o 100 % viac škvŕn 
pre belšie zuby už za 1 týždeň 
ako manuálna zubná kefka.1

2 režimy čistenia: Clean, White

1 Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on file, 2010

1 E.coli, S. mutans a vírus spôsobujúci opary
2 Len u vybraných modelov

Tlakový senzor pomáha 
dodržiavať správnu techniku 
čistenia.

3 režimy čistenia: Clean,  
White, DeepClean
3 nastavenia intenzity:
nízka, stredná, vysoká

UV sanitizér zabíja až 99% 
baktérií a vírusov1 s použitím  
ultrafialového svetla.2

Hlavica InterCare naviac.

5 režimov čistenia:
Clean, White, Polish, Gum Care 
a Sensitive: extra jemný režim 
pre citlivé zuby a ďasná.

Unikátny sklenený pohár  
s indukčným nabíjaním.

Elegantné cestovné púzdro, 
ktoré nabije vašu kefku cez  
USB nech ste kdekoľvek.

Na zapnutej kefke indikuje 
dióda vybraný program, 
akonáhle ju však vypnete, 
ostane telo kefky mliečno biele.

Sonicare for Kids

ForKids
Gumový poťah hlavice pre 
zvýšenú ochranu skloviny 
detských zubov a jemných 
ďasien.

Hravý dizajn podporuje 
efektívne čistenie.

Ergonomická rukoväť kefky  
je vytvarovaná tak, aby bola 
pre deti ľahko uchopiteľná  
a zároveň viedla k správnemu 
držaniu.

Dva nastaviteľné režimy čistenia: 
nízka intenzita je vhodná  
pre deti od 4 rokov, vyššia  
pre deti od 7 rokov.

Časovač KidTimer učí deti 
dvojminútové čistenie 
pomocou veselej melódie.

Podporuje správnu techniku 
čistenia detských zubov


