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Tre gange sundere tandkød
Effektivitet og komplians for patienter, som ikke bruger

tandtråd regelmæssigt

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** har klinisk dokumentation for at være lige så

effektiv som tandtråd til at opnå sundt tandkød.* Faktisk opnåede op til 97 % af de

patienter, som ikke brugte tandtråd regelmæssigt og prøvede AirFloss Pro/Ultra,

sundere tandkød.*

Forbedrer patienternes mundhygiejne

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak***

Klinisk dokumenteret til at være lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt

tandkød**

Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

Overlegen teknologi

Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

Mundstykke med høj ydeevne

Indstillinger for tredobbelt luftpust, der kan tilpasses

Den nemmeste måde at rense effektivt mellem tænderne

En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

Tager kun 60 sekunder: Peg, tryk, rens!

Frisk og ren med mundskyllemiddel
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Vigtigste nyheder

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak

AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af

plakken fra de behandlede områder.***

Mikrodråbeteknologi

Vores klinisk dokumenterede resultater er

mulige takket være vores unikke teknologi, der

kombinerer luft og mundskyllemiddel eller

vand til kraftfuld og alligevel blid rensning

mellem tænderne og langs tandkødsranden.

En nem måde at starte på

Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt

for den generelle mundsundhed. AirFloss gør

det nemt at rense dybere mellem tænderne og

hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre

måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af

dem, der før kun brugte tandtråd en gang

imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere

dage om ugen.

Sundere tandkød

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra har klinisk

dokumentation for at forbedre tandkødets

sundhed lige så meget som tandtråd.** Hjælper

med at forbedre tandkødets sundhed på helt

ned til to uger.

Renser på blot 60 sekunder

Med AirFloss Pro/Ultra kan patienterne på

mindre end 60 sekunder om dagen rense hele

munden. De skal blot vælge luftpustfrekvens

(enkelt, dobbelt eller tredobbelt) og holde

aktiveringsknappen nede for at vælge

konstante automatiske luftpust eller trykke og

slippe knappen for at vælge manuelle luftpust.

Frisk og ren med mundskyllemiddel

Patienterne kan bruge det sammen med

mundskyllemiddel for at opnå den ultimative

friske oplevelse samt anti-mikrobielle fordele.

Hjælper med at forebygge huller mellem

Ved forsigtigt at skylle den plak væk, som ikke

blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra med at

forebygge, at der dannes huller i patientens

tandmellemrum.

Mundstykke med høj ydeevne

Det nye højtydende AirFloss Pro/Ultra-

mundstykke forstærker effekten af vores luft- og

mikrodråbeteknologi, så den bliver mere

effektiv end nogensinde før.

Tilpasning af tredobbelt luftpust

AirFloss Pro/Ultras kraftfulde spray kan

tilpasses efter patientens behov, med enkelte,

dobbelte eller tredobbelte luftpust for hvert tryk

på aktiveringsknappen.
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Specifikationer

Medfølgende dele

AirFloss Pro/Ultra-håndgreb: 1

AirFloss Pro/Ultra-mundstykke: 1

Oplader: 1

Design og finish

Farve: Grå

Renseydelse

Klinisk dokumenterede resultater: Lige så

effektivt som tandtråd, til at forbedre

tandkødets sundhed, til at forhindre blødende

tandkød, til at bekæmpe plak

Performance: Fjerner op til 99,9% af plak**

Sundhedsmæssige fordele: Renser hele

munden på 60 sek., Giver sundt tandkød på 2

uger

Indstillinger, der kan tilpasses: Automatiske

luftpust eller manuelle luftpust, Enkelte,

dobbelte, tredobbelte luftpust

For at opnå de bedste resultater: Skift

mundstykke med 6 måneders mellemrum

Brugervenlig

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Batteriindikator: Lysdioderne på håndgrebet

viser batterikapacitet

Batterilevetid: 1-4 uger*****

Mundstykkesystem: Klikkes nemt af og på

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Opladningstid: Fuld opladning på 24 timer

Strøm

Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

* Ved brug sammen med en manuel tandbørste og et

antimikrobielt mundskyllemiddel hos patienter med

mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er

udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd

regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med

at huske at rense mellem tænderne. Du kan få flere

oplysninger på www.philips.com/airfloss/faq.

* ***AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan

være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.

* ****afhængigt af anvendt sprøjteindstilling
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