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Trije curki za bolj zdrave dlesni
Učinkovito nitkanje za vse, ki tega ne počnejo redno
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** klinično dokazano enako učinkovito
izboljšuje zdravje dlesni kot zobna nitka.* Do 97 % tistih, ki zob ne nitkajo redno,
ima ob uporabi AirFloss Pro/Ultra bolj zdrave dlesni.*
Izboljša zdravje pacientovih ust
Odstrani do 99,9 % zobnih oblog***
Klinično dokazano enako učinkovito pri ohranjanju zdravih dlesni kot nitkanje
Pomaga preprečevati karies med zobmi
Vrhunska tehnologija
Tehnologija zraka in mikrokapljic
Visokozmogljiv nastavek
Nastavitev števila curkov
Najenostavnejše učinkovito čiščenje predelov med zobmi
Enostaven začetek za boljše čiščenje med zobmi
Traja le 60 sekund: nastavite, pritisnete in čistite!
Sveže in čisto z ustno vodo
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Značilnosti
Odstrani do 99,9 % zobnih oblog

Bolj zdrave dlesni

Pomaga preprečevati karies med

AirFloss Pro/Ultra odstrani do 99,9 % oblog na
mestih delovanja.***

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra klinično
dokazano v enaki meri izboljšuje zdravje dlesni
kot nitkanje.** Zdravje dlesni izboljša že v dveh
tednih.

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra z nežnim
odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s
ščetkanjem ni mogoče odstraniti, pomaga
preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Očisti v 60 sekundah

Visokozmogljiv nastavek

Z AirFloss Pro/Ultra bo pacient za čiščenje
celotne ustne votline porabil manj kot 60
sekund na dan. Pacient enostavno nastavi
želeno število curkov naenkrat (en, dva ali trije)
in pridrži aktivacijski gumb, če želi nenehno
samodejno brizganje curkov, ali pritiska in
spušča gumb za ročno brizganje.

Nov visokozmogljiv nastavek AirFloss Pro/Ultra
poveča učinkovitost naše tehnologije zraka in
mikrokapljic, da je čiščenje učinkovitejše kot
kadarkoli prej.

Tehnologija mikrokapljic

Naše klinično dokazane rezultate omogoča
naša edinstvena tehnologija, ki z
združevanjem zraka in ustne ali navadne vode
v ustni votlini temeljito in hkrati nežno očisti
področja med zobmi in ob dlesni.
Enostaven začetek

Število curkov

Sveže in čisto z ustno vodo

Čiščenje interproksimalnega področja med
zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje
ust. AirFloss omogoča enostavno čiščenje
globlje med zobmi in razvoj zdrave navade. 96
% uporabnikov zobne nitke AirFloss je z
uporabo vsaj štirikrat tedensko nadaljevalo tudi
po treh mesecih.

Pacienti lahko uporabljajo ustno vodo za
povsem svež zadah in učinkovito
odstranjevanje mikrobov.

Delovanje nastavka AirFloss Pro/Ultra si lahko
pacient po želji prilagodi z nastavitvijo, da
pritisk aktivacijskega gumba povzroči enojen,
dvojen ali trojen curek.
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Speciﬁkacije
Priloženi predmeti
Ročaj AirFloss Pro/Ultra: 1
Nastavek AirFloss Pro/Ultra: 1
Polnilnik: 1
Zasnova in izdelava
Barva: Sivi
Učinkovitost čiščenja
Klinično dokazani rezultati: Enako učinkovito
kot nitkanje pri:, izboljšanju zdravja dlesni,,
zmanjševanju krvavenja iz dlesni in,
odstranjevanju zobnih oblog.
Zmogljivost: Odstrani do 99,9 % zobnih
oblog**

Pozitivni vplivi na zdravje: Celotna usta očisti v
60 sekundah, V 2 tednih izboljša zdravje
dlesni
Nastavljivo: Samodejno ali ročno brizganje
curkov, En dva ali trije curki naenkrat***
Za najboljše rezultate: Nastavek zamenjajte
vsakih 6 mesecev

Tehnične speciﬁkacije
Baterija: Za polnjenje
Vrsta baterije: Litij-ionska
Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Enostavna uporaba
Ročaj: Tanka ergonomska zasnova
Indikator baterije: Lučke LED na ročaju
prikazujejo nivo baterije
Čas delovanja baterije: 1–3 tedne*****
Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Servis
Garancija: 2-letna omejena garancija
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Napajanje
Napetost: Večnapetostni polnilnik

* Če pacienti z blagim do zmernim vnetjem dlesni AirFloss
uporabljajo v kombinaciji z ročno zobno ščetko in
protimikrobno vodo, bo AirFloss pri ljudeh, ki neredno
nitkajo, pomagal razviti zdravo navado medzobnega
čiščenja. Za več informacij obiščite
www.philips.com/airﬂoss/faq.
* * * *AirFloss Ultra in Pro sta enaka izdelka, ki pa sta
lahko različno poimenovana glede na državo in kanal.
* * * * * Odvisno od uporabljene nastavitve curka

