
 

Elektrická sonická zubná
kefka – na skúšku

FlexCare Platinum

 
3 režimy, 3 stupne intenzity

2 kefkové nástavce

So snímačom tlaku

UV sanitizér kefkových
nástavcov

 

HX9142/32

Ich techniky sa môžu líšiť ale výsledky ostávajú

rovnaké
Naša prvá zubná kefka s prispôsobivou technológiou čistenia

Naša prispôsobivá technológia čistenia sa opiera o dva základné prvky –

inovatívny kefkový nástavec AdaptiveClean a intuitívny tlakový senzor. Obe funkcie

pomáhajú vašim pacientom čistiť si zuby šikovnejšie, no nie agresívnejšie.

Poskytuje dokonalé čistenie

Kefkový nástavec AdaptiveClean

Prispôsobiteľný spôsob čistenia

Patentovaná technológia Sonicare pre zubné kefky

Pomáha vám dodržiavať odporúčania zubných lekárov

Intuitívny snímač tlaku

Umožňuje prispôsobené možnosti čistenia zubov

Nové hĺbkové čistenie: bez námahy si poradí s problémovými miestami

Navrhnuté pre vás

Kefkový nástavec InterCare

Dokázateľne zlepšuje zdravotný stav ústnej dutiny

UV sanitizér

Smarttimer

Quadpacer
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Hlavné prvky

Kefkový nástavec AdaptiveClean

Vďaka mäkkým a ohybným gumeným bokom

kefky sa štetinky prispôsobujú jedinečnému

tvaru zubov a ďasien pacienta, čim sa

dosahuje 4-násobne väčšia kontaktná plocha*.

Flexibilita kefkového nástavca umožňuje

štetinkám jemne kopírovať líniu ďasien

a absorbovať nadmerný tlak pri používaní kefky.

Vylepšený čistiaci pohyb prináša jedinečný

pocit v ústach a zaručí dokonalé vyčistenie

priestorov okolo ďasien a ťažko

dostupných miest*. V ťažko dostupných

oblastiach dokázateľne odstraňuje až 10-krát

viac povlaku ako ručná zubná kefka*.

Kefkový nástavec InterCare

Extra dlhé a husté štetiny sa dostanú hlbšie

medzi zuby a odstránia tak výrazne viac

povlaku* z medzizubných priestorov. Sú ideálne

pre pacientov s krvácajúcimi ďasnami alebo

zvýšeným rizikom zápalu ďasien.

Intuitívny snímač tlaku

Ak pacienti vyvinú prílišný tlak, rúčka začne

mierne pulzovať, čím im signalizuje, že by mali

menej tlačiť. Pacienti si tak osvojujú správnu

techniku čistenia. Počas americkej štúdie sa

ukázalo, že 7 z 10 testovaných pacientov

čistiacich si zuby agresívnym spôsobom pri

použití snímača tlaku znížilo tlak na kefku.

Režim hĺbkového čistenia

S naším úplne novým režimom hĺbkového

čistenia dôkladne vyčistíte aj ťažko dostupné

miesta. Jedinečný pohyb kefkového nástavca

v tomto režime a dlhší trojminútový čas

čistenia sú ideálnou voľbou, keď chcete

venovať špeciálnu pozornosť problémovým

miestam.

Voliteľný spôsob čistenia

Tri nastavenia intenzity a tri režimy čistenia

vám poskytnú optimálne pohodlie a výkon a

lepšie prispôsobia spôsob čistenia vašim

potrebám. S trojminútovým režimom hĺbkového

čistenia dôkladne prečistíte aj ťažko

dosiahnuteľé miesta. Tento režim sa skvelo

hodí pre pacientov, ktorí potrebujú venovať

špeciálnu pozornosť problémovým miestam.

UV sanitizér

Zabíja až 99 % baktérií a vírusov*. Je dostupný

ako príslušenstvo k jednému z dávkovačov SKU.

Smarttimer

Dvojminútový časovač vám pomáha dodržať

čas čistenia odporúčaný zubnými odborníkmi.

Quadpacer

Časovač s tridsaťsekundovým intervalom

pomáha dokonale vyčistiť všetky kvadranty

ústnej dutiny.

Sonická technológia

Vháňa tekutinu medzi zuby a pozdĺž ďasien,

čím dosahuje účinné a zároveň jemné čistenie.
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Technické údaje

Režimy

Clean: Pre výnimočnú každodennú čistotu

White: Odstraňuje povrchové zafarbenie

Deep Clean: Pre osviežujúce hĺbkové čistenie

3 stupne intenzity: Vysoká, Nízka, Stredná

Pribalené príslušenstvo

Telá: 1 FlexCare Platinum

Kefkové nadstavce: 1 AdaptiveClean, 1 kefkový

nástavec InterCare, štandardná veľkosť

Nabíjacia jednotka: 1

Cestovné puzdro: 1

UV sanitizér: 1

Dizajn a povrchová úprava

Farba: Platinovosivá

Výsledky čistenia

Frekvencia: Až 62 000 sterov kefky za minútu

Výkon: Odstraňuje až 10 krát viac povlaku*

Prínosy pre zdravie: Zlepší zdravotný stav

ďasien už za dva týždne

Prínosy pre bielenie zubov: Pomáha

prirodzene odstraňovať škvrny

Časovač: Smartimer a Quadpacer

Senzor tlaku: Rukoväť zavibruje, aby

upozornila používateľa

Jednoduché používanie

Systém kefkového nadstavca: Kefkové

nástavce s jednoduchým nadsadením

Čas čistenia: Až 3 týždne***

Ukazovateľ stavu batérie: Indikátor signalizuje

úroveň nabitia batérie

Telo: Štíhly ergonomický tvar

Displej: Podsvietený displej

Technické špecifikácie

Batéria: Nabíjateľná

Prevádzkový čas (od plného nabitia po úplné

vybitie): Až 3 týždne**

Typ batérie: Lítium-iónová

Príkon

Napätie: 110 – 220 V

Servis

Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

* ako kefkový nástavec DiamondClean

* ako ručná zubná kefka

* Údaje sú archivované

* Po jednom použití každej zubnej kefky v porovnaní

s Oral-B 3000/6000 CrossAction

* ** pri dvoch dvojminútových čisteniach denne
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