
AirFloss Ultra
Cesta ke zdravým dásním

Stejně jako u ma-
nuálního zubního 
kartáčku je potřeba 
měnit hlavice každé 
3 měsíce. Vlákna 
kartáčku časem 
měknou a ztrácí 
čisticí schopnost. 

nový vyměnit 

Unikátní vlastnosti 
kartáčků Philips Sonicare

100% kompatibilita 
kartáčkových hlavic
Všechny kartáčkové hlavice jsou kompatibilní se všemi 
modely kartáčků Philips Sonicare 3. generace.

Všechny modely 1 kartáčkových hlavic 
jsou navrženy ve 2 velikostech:
Standard pro všestranné čištění 
a Mini pro cílené čištění.

InterCareAdaptiveClean

DiamondClean ProResults

Sensitive ForKids

Polohování kartáčku
Kartáček polohujte tak, aby vlákna 
směřovala pod dáseň v úhlu 45°.

Z jednoho zubu na druhý
Nechte kartáček čistit každou plošku zubu 
alespoň 2 vteřiny.

Vnitřní plochy
Nezapomeňte čistit vnější i vnitřní plošky zubů.

Kousací plochy
I kousací plochy čistěte pomalým posouváním 
kartáčku.

Zadní zuby
Ujistěte se, že čistíte i poslední stoličky.

Délka čištění
Celý chrup čistěte minimálně 2 minuty tak, 
aby byly zuby perfektně hladké.

Jak správně čistit

Odborníci doporučují
Objevili jsme nový způsob
péče o zuby a dásně

Oficiální partner

„Výuka správné techniky čištění chrupu u dětí je 
nesmírně důležitá nejen pro odstranění zubního plaku, 
ale především pro ukotvení správných návyků, které 
musíme pěstovat již od nejútlejšího věku. Abychom 
uspokojili obě tyto potřeby, doporučuji dětem kartáček 
Philips Sonicare, který zastane efektivní odstranění 
zubního plaku a zároveň je pro děti sofistikovanou 
motivační pomůckou.“

Je klinicky prokázáno, že AirFloss Ultra je stejně 
účinný při odstraňování mezizubního plaku, 
jako zubní nit. 1,2 

Sonická technologie
První Sonicare kartáček byl vyvinut na základě 
požadavků americké parodontologické akademie tak, 
aby splňoval kritéria pro obnovu zanícené tkáně 
a zpevnění dásní.

Sonická technologie využívá vysokofrekvenčního stírání 
k rozrušení zubního plaku frekvencí 31 000 stěrů za minutu 
s vychylováním hlavice nahoru a dolů. Kartáček dosahuje 
klinicky prokazatelného rozrušení vrstvy plaku i v těžko 
dostupných místech.

Efekt unikátní dynamické vlny přivádí kyslík do 
mezizubních prostor a do dásňového žlábku, kde sídlí 
velké množství bakterií nebezpečných pro dásně.

Mgr. Hana Kučová, DiS. 
prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR 
v letech 2012-2014

Bc. Kateřina Ciklová
dentální hygienistka

Bc. Jana Křepelková
dentální hygienistka

“Každá pomůcka domácí dentální hygieny, kterou 
doporučuji svým pacientům, by měla splňovat pře-
devším dvě podmínky: účinnost a atraumatičnost. Tyto 
aspekty však závisí také na způsobu používání a to by 
tedy právě proto mělo být pro pacienta jednoduché 
a komfortní. Kartáček Philips Sonicare splňuje obě, resp. 
všechny tři podmínky beze zbytku. Jeho technologie 
zaručuje kombinaci vysoké účinnosti a atraumatičnosti 
a co zvláště oceňuji – navíc zohledňuje dovednosti 
a možnosti samotného pacienta.”

„Správná ústní hygiena je dnes jasnou cestou prevence 
zubního kazu a zánětu dásní. V boji proti zánětu dásní 
je nezbytná i péče o mezizubní prostory. AirFloss Ultra 
poskytuje snadnější způsob, jak odstranit plak i v těžko 
dostupných místech a díky jednoduchému použití ho 
doporučuji také pacientům s protetickými pracemi či 
implantáty. Stejně dobře poslouží pacientům s orto-
dontickými aparáty, kde čištění se zubní nití nebo 
mezizubním kartáčkem může být komplikované.“
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Easy Start
Díky funkci Easy Start se frekvence stěrů
v prvních 14 dnech postupně zvyšuje. 
Lépe si tak zvyknete na nový pocit při čištění. 

Smartimer
Časovač Smartimer pomáhá dodržovat 
doporučenou dobu čištění 2 minuty. 

Quadpacer
Časovač s 30vteřinovým intervalem umožňuje 
rovnoměrné a důkladné čištění úst.

1  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. 
2  Mwatha T, Olson M, Souza S, Ward M, Jenkins W, Argosino K, Amini P, Fafard T. Data on file, 2014 1  kromě modelu AdaptiveClean dostupného pouze ve velikosti Standard

Nová tryska 
s gumovým zakončením
Směs vzduchu a mikro-
kapiček vody rozrušuje 
a odstraňuje zubní plak podél 
linie dásní a z mezizubních 
prostor.

Automatický režim
Na výběr manuální či 
automatické prostřikování.

Snadné plnění
O 50% větší otvor pro dopl-
nění vody než u předešlého 
modelu. 

Lithium-iontová baterie
Vydrží nabitá až 2 týdny. 

Volitelné nastavení počtu 
prostřiků
Vyberte jeden, dvojí 
nebo trojí prostřik.

Odborníky
nejdoporučovanější
značka elektrických

kartáčků v ČR.

Výzkum mezi 200 zubaři
a dentálními hygienistkami.

VÍCE NA
WWW.PHILIPS.CZTIP: Nezapomeňte si 

každých 6 měsíců vyměnit  
trysku za novou. 

dní vrácení
peněz

ZÁRUKA

www.philips.
cz

www.philips.cz/peceozuby
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EasyClean HealthyWhite FlexCare PlatinumHealthyWhite+ DiamondClean

Jednoduché a efektivní 
odstranění plaku

Přirozeně bělejší zuby Unikátní hloubkové 
čištění pro zdravější 
dásně

Jemné a šetrné čištění 
pro zářivě bílý úsměv

Moderní design 
a oslnivé 
výsledky

Standardní režim Clean čistí 
frekvencí 31 000 stěrů za minutu. 
Zároveň hlavice stírá zubní plak 
v největším možném rozsahu.

Praktická cestovní nabíječka.

DiamondClean 
Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 
pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

DiamondClean 
Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 
pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

DiamondClean 
Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 
pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

ProResults 
Zastřižení vláken dokonale 
kopíruje anatomii zubu 
a umožňuje tak efektivní 
čištění zubů a dásní.

AdaptiveClean
Pružné části hlavice zajišťují 
větší kontakt s povrchem zubů 
a dásní a zárověň absorbují 
nadměrný tlak při čištění. 

Speciálně navržen pro 
přirozeně bílé zuby. Během 
dvou týdnů budou vaše zuby 
bělejší až o 2 odstíny.1

2 režimy: Clean a Clean & White 
pro dalších 30 vteřin 
bělicí síly.

Hlavice ProResults navíc.

1 Putt M., Millerman J., Jenkins W., Wei J., Schmitt P., Strate J. Data on file, 2007

3 nastavení intenzity

Odstraní až o 100% více skvrn 
pro bělejší zuby již za 1 týden 
než manuální zubní kartáček.1

2 režimy čištění: Clean, White

1 Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on file, 2010

1 E. coli, S. mutans a virus způsobující opary
2 Pouze u vybraných modelů. 

Tlakový senzor pomáhá 
dodržovat správnou techniku 
čištění.

3 režimy čištění:
Clean, White, DeepClean
3 nastavení intenzity: 
nízká, střední, vysoká

UV sanitizér zabíjí až 99% 
bakterií a virů 1 za použití 
ultra� alového světla.2

Hlavice InterCare navíc.

5 režimů čištění:
Clean, White, Polish, Gum Care 
a Sensitive: extra jemný režim 
pro citlivé zuby a dásně.

Unikátní skleněný pohár 
s indukčním nabíjením.

Elegantní cestovní pouzdro, 
které dobíjí váš kartáček 
přes USB ať jste kdekoliv.

Na zapnutém kartáčku indikuje 
dioda vybraný program, jakmile 
jej však vypnete, zůstane tělo 
kartáčku mléčně bílé.

Sonicare for Kids

ForKids
Gumový potah hlavice pro 
zvýšenou ochranu skloviny 
dětských zubů a jemných 
dásní.

Hravý design podporuje 
efektivní čištění. 

Ergonomická rukojeť 
kartáčku je vytvarována 
tak, aby byla pro děti lehce 
uchopitelná a zároveň 
vedla ke správnému držení. 

Dva nastavitelné režimy 
čištění: nízká intenzita je 
vhodná pro děti od 4 let, 
vyšší pak pro děti od 7 let.

Časovač KidTimer učí děti 
dvouminutovému čištění 
pomocí veselé melodie.

Podporuje správnou techniku 
čištění zubů u dětí

ForKids
Gumový potah hlavice pro 
zvýšenou ochranu skloviny 
dětských zubů a jemných 
dásní.

DiamondClean 
Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 
pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

1 Putt M., Millerman J., Jenkins W., Wei J., Schmitt P., Strate J. Data on file, 2007

DiamondClean 
Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 
pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

DiamondClean 
Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 
pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

1 Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on file, 2010

ProResults 
Zastřižení vláken dokonale 
kopíruje anatomii zubu 
a umožňuje tak efektivní 
čištění zubů a dásní.

AdaptiveClean
Pružné části hlavice zajišťují 
větší kontakt s povrchem zubů 
a dásní a zárověň absorbují 
nadměrný tlak při čištění. 

1 E. coli, S. mutans a virus způsobující opary


