AirFloss Ultra do przestrzeni
międzyzębowych
ProtectiveClean
Wbudowany czujnik nacisku
1 program czyszczenia
1 funkcja BrushSync
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Zdrowsze dziąsła już po 2 tygodniach** —
potwierdzone klinicznie*
Dla osób nieregularnie korzystających z nici dentystycznych
Dla osób, które nieregularnie korzystają z nici dentystycznych, urządzenie AirFloss
Ultra**** to najłatwiejszy sposób na wyczyszczenie przestrzeni międzyzębowych.
Urządzenia AirFloss Ultra można używać z płynem do płukania jamy ustnej lub
wodą. Badania kliniczne dowiodły, że poprawia ono zdrowie dziąseł równie
skutecznie jak nici dentystyczne.**
Innowacyjna technologia
Poprawa zdrowia dziąseł w zaledwie 2 tygodnie
Delikatne przypomnienie o delikatnym szczotkowaniu
Łączy rączkę z główką szczoteczki
Pacjenci w pełni wykorzystają możliwości główek szczoteczki
Zaawansowana technologia soniczna Philips Sonicare
Poprawa zdrowia jamy ustnej
Usuwanie nawet 99,9% płytki nazębnej***
Poprawa zdrowia dziąseł taka jak przy stosowaniu nici dentystycznych —
potwierdzone klinicznie**
Pomoc w zapobieganiu powstawaniu ubytków między zębami
Zaawansowana technologia
Technologia wykorzystująca powietrze i mikrokropelki
Dysza o wysokiej wydajności
Trzy regulowane ustawienia strumienia

AirFloss Ultra do przestrzeni międzyzębowych
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Zalety
Poprawa zdrowia dziąseł

wymianę, zaświeci się wskaźnik na rączce.
Dzięki temu rozwiązaniu pacjenci mają
pewność, że główka szczoteczki jest ciągle
maksymalnie skuteczna.

Technologia wykorzystująca mikrokropelki

Zbyt duży nacisk?

Główka szczoteczki i InterCare jest
wyposażona w bardzo długie włosie o dużej
gęstości, które umożliwia usuwanie płytki
nazębnej ukrytej głęboko między zębami.
Badania kliniczne dowiodły, że pozwala ona
ograniczyć zapalenie dziąseł i krwawienie w
zaledwie dwa tygodnie.
Technologia BrushSync

Pacjenci mogą nie zauważyć, że szczotkują
zęby zbyt mocno, ale szczoteczka na pewno to
zarejestruje. Jeśli nacisk wywierany na dziąsła
jest zbyt silny, szczoteczka wyda pulsujący
dźwięk, aby przypomnieć, że należy
szczotkować delikatniej.

Osiągnięcie klinicznie potwierdzonych
rezultatów jest możliwe dzięki naszej
wyjątkowej technologii łączącej powietrze i
płyn do płukania jamy ustnej lub wodę, aby
skutecznie, a jednocześnie delikatnie czyścić
przestrzenie międzyzębowe i powierzchnie
wzdłuż linii dziąseł.
Poprawa zdrowia dziąseł

Technologia Philips Sonicare

Ta wykorzystująca mikrochip technologia
wykrywa i synchronizuje główkę szczoteczki z
rączką. Rączka i główka szczoteczki tworzą
rozwiązanie pozwalające generować
inteligentne przypomnienia o konieczności
wymiany.
Inteligentne przypomnienia o wymianie

Zaawansowana technologia soniczna Philips
Sonicare wtłacza wodę w szczeliny
międzyzębowe i usuwa płytkę nazębną
pociągnięciami szczoteczki.

Badania kliniczne dowiodły, że urządzenie
Philips Sonicare AirFloss Ultra poprawia
zdrowie dziąseł równie skutecznie jak nici
dentystyczne.** Poprawa zdrowia dziąseł
następuje już po dwóch tygodniach.
Pomoc w zapobieganiu powstawaniu
ubytków

Usuwanie nawet 99,9% płytki nazębnej

Wszystkie główki szczoteczki z czasem się
zużywają. Zadbaliśmy jednak i o to:
technologia inteligentnego rozpoznawania
szczoteczki rejestruje, jak długo pacjenci
używają główki szczoteczki i jak mocno
szczotkują. Gdy nadejdzie czas na jej

Urządzenie AirFloss Ultra usuwa nawet 99,9%
płytki nazębnej z czyszczonych miejsc.***

Urządzenie Philips Sonicare AirFloss Ultra
delikatnie rozbija i wypłukuje płytkę nazębną,
którą szczoteczka mogła ominąć, pomagając
zapobiegać powstawaniu próchnicy w
przestrzeniach międzyzębowych.
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Dane techniczne
Programy
Czyszczenie: Wyjątkowa czystość codziennie
2 poziomy intensywności: Niski, Wysoki
Elementy zestawu
Rączka: 1 ProtectiveClean
Główki szczoteczki: 1 standardowa główka
InterCare, 1 mała W2c Optimal White
Rączka AirFloss Ultra: 1
Dysza AirFloss Ultra: 1
Ładowarka: 1
Stylistyka i wykończenie
Kolor: Biały z szarymi akcentami, Niebieski
Skuteczność czyszczenia
Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na
minutę
Wydajność: Usuwa do 99,9% płytki
nazębnej**
Korzyści dla zdrowia: Pozwala ograniczać
powstawanie ubytków, Czyści całą jamę ustną
w 60 sekund, Poprawa zdrowia dziąseł w
zaledwie 2 tygodnie
Informacje na temat nacisku: Rączka wibruje,

ostrzegając użytkownika
Zegar: SmarTimer i Quadpacer
Klinicznie potwierdzone rezultaty:
Skuteczność taka jak w przypadku nici
dentystycznych, w poprawie zdrowia dziąseł, w
redukcji płytki nazębnej, w ograniczaniu
krwawienia z dziąseł
Regulowane ustawienia: Automatyczny lub
ręczny tryb uwalniania strumienia,
Pojedynczy, podwójny, potrójny strumień*
W celu uzyskania najlepszych rezultatów:
Dyszę należy wymieniać co 6 miesięcy
Technologia inteligentnych czujników
Czujnik nacisku: Ostrzega w przypadku zbyt
mocnego szczotkowania
Przypomnienie o wymianie BrushSync:
Zawsze wiesz, kiedy, wymienić główkę
szczoteczki
Łatwa obsługa
Zgodność z rączkami: Główki szczoteczki
przypinane w łatwy sposób
Przypomnienie o wymianie: Zawsze
gwarantuje najlepsze rezultaty czyszczenia,
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zaczyna świecić ikona przypominająca
Wskaźnik akumulatora: Wskaźnik informuje o
stanie naładowania akumulatora, Wskaźniki
LED rączki pokazują poziom naładowania
Rączka: Wąska, ergonomiczna konstrukcja
Czas czyszczenia zębów: Do 2 tygodni
Żywotność akumulatora: 1–3 tygodni*****
System dyszy: Łatwe zakładanie i
zdejmowanie
Dane techniczne
Akumulator: Możliwość powtórnego ładowania
Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy
Czas pracy (od pełnego naładowania do
wyczerpania): Do 2 tygodni
Czas ładowania: Na pełne naładowanie
wystarczą 24 godziny
Moc
Napięcie: Wielonapięciowa ładowarka
Serwis
Gwarancja: 2-letnia ograniczona gwarancja

* w przeciwnym razie zwracamy pieniądze
* U pacjentów z lekkim zapaleniem dziąseł w przypadku
stosowania z manualną szczoteczką i antybakteryjnym
płynem do płukania jamy ustnej. Urządzenie AirFloss
zostało opracowane, aby pomóc osobom nieregularnie
używającym nici dentystycznych w wyrobieniu nawyku
codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.philips.com/airﬂoss/faq.
* * W badaniu laboratoryjnym; indywidualne rezultaty
mogą się różnić.
* * * * Urządzenia AirFloss Ultra i Pro to ten sam produkt,
mogą jednak mieć różne nazwy w zależności od kraju i
kanału sprzedaży.
* * * * * w zależności od używanego ustawienia
strumienia

