
AirFloss Ultra – přístroj
mezizubní hygieny

 
s kartáčkem ProtectiveClean,

Zabudovaný tlakový senzor

1 režim čištění

1 x funkce BrushSync

 

HX8443/71

Zdravější dásně za 2 týdny**, zaručeno*
Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit,

nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss

Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické

studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**

Inovativní technologie

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Jemné upozornění, že máte zmírnit

Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi

Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejúčinněji

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Pro zdravější zuby a dásně

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní niti**

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

Jedinečná technologie

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Vysoce výkonná tryska

Vyberte jednoduchý, dvojí nebo trojí prostřik
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Přednosti

Zlepšuje zdraví dásní

Kartáčková hlavice i InterCare má extra dlouhá,

hustě osázená, vysoce kvalitní vlákna, která si

poradí s hluboko ukrytým mezizubním plakem.

Je klinicky prokázáno, že snižuje výskyt

krvácení a zánětu dásní již během dvou týdnů.

Technologie BrushSync

Technologie využívající mikročip rozpozná

a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici

kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou

kombinaci, která zajišťuje automatické

upozornění na potřebu výměny.

Automatické upozornění na potřebu výměny

Všechny kartáčkové hlavice se časem

opotřebují. O to jsme se také postarali: naše

chytrá technologie pro rozpoznání čištění

sleduje, jak dlouho pacienti používají

kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby.

Až nastane čas výměny, upozorní je světélko

na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu,

že jejich kartáčková hlavice bude vždy

vykonávat prvotřídní práci.

Příliš velký tlak?

Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při

čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano.

Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký

tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako

připomínku, že mají tlak zmírnit.

Technologie Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips

Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku

odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné

každodenní čištění.

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku

AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 %

zubního plaku z čištěných míst.***

Technologie mikrokapiček

Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy

naší jedinečnou technologií kombinující směs

vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo

obyčejné vody k účinnému a současně

jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Pro zdravější dásně

Podle klinických studií tryska Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně

jako zubní nit.** Stav dásní zlepší za pouhé dva

týdny.

Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Jemným odstraňováním plaku, které čištění

neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare

AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi

zuby.
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Specifikace

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

2 nastavení intenzity: Nízká, Vysoká

Balení obsahuje

Rukojeť: 1 ProtectiveClean

Kartáčkové hlavice: 1 ks InterCare, standardní

velikost, 1 ks W2 Optimal White, kompaktní

velikost

Tělo AirFloss Pro/Ultra: 1

Tryska AirFloss Pro/Ultra: 1

Nabíječka: 1

Design a provedení

Barva: Bílá s nádechem šedé, Polomodrá

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku**

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu

zubního kazu, Mezizubní hygiena vám zabere

pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní

během dvou týdnů

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako

upozornění

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní

jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro

odstranění zubního plaku, pro snížení krvácení

dásní

Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální

či automatické prostřikování, Jednoduchý /

dvojí / trojí prostřik***

Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých

6 měsíců

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak

čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy, vyměnit hlavice kartáčku

Snadné použití

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací

hlavice kartáčku

Ukazatel výměny: Pro ty nejlepší výsledky,

ikona připomenutí se rozsvítí

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav

baterie, Kontrolky LED na těle ukazují úroveň

nabití

Rukojeť: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Výdrž baterie: 1–3 týdny*****

Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmutí

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Typ baterie: Lithium-iontová

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až

2 týdny

Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

Spotřeba

Napětí: Vícenapěťová nabíječka

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

* nebo vám vrátíme peníze

* při používání manuálního kartáčku a antimikrobiální

ústní vody u pacientů se střední a mírnou gingivitidou;

AirFloss Ultra je navržen, aby pomohl nepravidelným

uživatelům mezizubní niti vyvinout zdravou denní rutinu

mezizubního čištění. Bližší informace najdete na stránce

www.philips.com/airfloss/faq.

* *V laboratorní studii, konkrétní výsledky v ústní dutině

se mohou lišit.

* * * * AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou

být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

* * * * * v závislosti na použitém nastavení prostřiku
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