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Správně vybraná hlavice je podmínkou dokonale vyčištěných zubů 

a efektivního odstranění plaku z dásňového žlábku a mezizubních 

prostor.

Poslední inovace: Philips Sonicare AdaptiveClean

Kartáčková hlavice Philips Sonicare AdaptiveClean jako poslední

inovace dosahuje nejlepších výsledků v odstranění zubního plaku. 

Vyvinuta pro zlepšení techniky čištění u co největšího počtu pacientů.

Philips Sonicare AdaptiveClean
kartáčková hlavice 
Jediná hlavice pro elektrické kartáčky s pružnými gumovými okraji

Správná volba pro individuální potřeby
Philips Sonicare kartáčkové hlavice

Různé typy kartáčkových hlavic vyhovují rozdílným a individuálním požadavkům pacientů. Standardní velikost hlavice vyhovuje pacientům

s většími zuby a plní funkci všestranného čištění. Minihlavici ocení spíše ženy, ale je vhodná i pro čištění těžko dostupných částí chrupu.

Všechny kartáčkové hlavice jsou kompatibilní se všemi modely kartáčků Philips Sonicare 3. generace.

Větší kontakt

Vlákna se přizpůsobují individuálnímu tvaru zubů 

a dásní a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem 

zubů a dásní. 1

1 než kartáčková hlavice DiamondClean
2 v porovnání s manuálním zubním kartáčkem
3 Milleman J., Milleman K., Argosino K., Mwatha A., Ward M., Souza S., Jenkins W. 
 Data on fi le, 2014

Podpora tlakového senzoru a absorpce tlaku

Přináší vyšší citlivost tlakového senzoru a pohlcení 

nadměrného tlaku pro maximální bezpečnost 

vašich pacientů.

Širší pohyb vláken

Pružné okraje dovolují vláknům větší vychýlení 

pro efektivnější čištění podél linie dásní a těžko 

dostupných míst.2 

Název kartáčkové 
hlavice

Typ kartáčkové 
hlavice

Klíčový benefi t Doporučujeme pro... Měkkost vláken

AdaptiveClean

Pružné části hlavice zajištují větší 
kontakt s povrchem zubu a dásní 

a zároveň absorbují
nadměrný tlak při čištění.

Pro pacienty, kteří touží 
po dokonalém vyčištění, 
ale neovládají správnou 

techniku čištění.

Středně měkká 
nylonová vlákna

DiamondClean

Hlavice s průřezy vláken ve tvaru 
diamantového brusu je vyvinuta 

pro efektivnější odstranění 
pigmentů z povrchu zubu.

Pro pacienty, kterým se často 
tvoří pigmentace. Vhodné také 

v průběhu bělení zubů.

Středně měkká 
nylonová vlákna

InterCare
Odstraňuje až 7x více plaku 
z mezizubních prostor než 

manuální kartáček.

Pro pacienty, kteří trpí častými 
záněty dásní, způsobenými 

kumulací plaku v mezizubních 
prostorech.

Měkká nylonová 
vlákna

Sensitive
Ultra měkká vlákna pro citlivé 

zuby a dásně.
Pro pacienty, kteří mají 

citlivé zuby a dásně.
Ultra měkká 

nylonová vlákna

ProResults

Zastřižení vláken dokonale 
kopíruje anatomii zubu

a umožňuje tak efektivní čištení 
zubů a dásní.

Pro běžného pacienta.
Měkká nylonová 

vlákna

For Kids
(pro děti ve věku 

4+, 7+)

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

Pro dětského pacienta 
a jeho rostoucí chrup.

Měkká nylonová 
vlákna

Philips Sonicare nabízí řadu kartáčkových hlavic, 
které vyhoví potřebám každého pacienta

Celkové
skóre

Anteriorní
plošky

Posteriorní
plošky

Mezizubní
plošky

Mezizubní plošky
zadních úseků

Sonicare FlexCare Platinum Manuální zubní kartáček
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Metoda nejmenších čtverců, Celkové procento redukce  
indexu gingiválního krvácení po dvou týdnech od začátku studie3
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TIP:
Nezapomeňte, že stejně jako u manuálního zubního kartáčku 

je potřeba měnit hlavice každé 3 měsíce. Vlákna kartáčku 

časem měknou a ztrácí čisticí schopnost. 

nový vyměnit 


