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Vždy je cesta,
jak čistit lépe
V roce 2017 Philips Sonicare oslavil 25 let existence
sonické technologie Sonicare, která vznikla v roce 1992.
Díky více než 100 leté zkušenosti v oblasti vědeckého
vývoje ve zdravotnictví přináší moderní pomůcky,
které pomáhají vám a vašim pacientům přizpůsobit péči
o dutinu ústní nárokům moderní doby a životního stylu.

„Vždy je cesta, jak čistit lépe.“
Tato jednoduchá myšlenka stála u zrodu nového manuálu
pro zubní lékaře a dentální hygienistky.
Vyjadřuje:
1. snahu značky Philips Sonicare přicházet s inovacemi,
které pacientům pomohou na cestě k orálnímu zdraví a
2. snahu zubních lékařů a dentálních hygienistek,
kteří společně se svými pacienty hledají způsob,
jak nejlépe pečovat o dutinu ústní.

Nový materiál se zaměřuje na 5 typů pacientů a různá úskalí
v oblasti péče o zuby a dásně.
V rámci každé kapitoly naleznete:
• indikaci konkrétních pomůcek Philips Sonicare
v závislosti na stavu chrupu
• instruktáž doporučené techniky čištění a
• důležitá upozornění.
Všechna témata jsme zpracovali s využitím fotograﬁí přímo
z ordinace tak, abyste je mohli jednoduše a rychle nastudovat
a aplikovat ve svých praxích. Doufáme, že vám tento nový
manuál přispěje k lepší orientaci při doporučování pomůcek
Philips Sonicare.
Philips Oral HealthCare tým

Více než 25 let čištění se Son care
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Mechanické rozrušení
zubního plaku
sonickým kartáčkem

Měkkost vláken
Příliš měkká vlákna by se při vysoké rychlosti stírání
prolamovala. Pevná, přesto měkká vlákna vykonávají
pohyb koordinovaně, tudíž čistí pouze konečky vláken.
Navíc na kartáček netlačíme a nevyvíjíme další pohyb,
např. kroužky.

Vysokofrekvenční stírání
ve vertikálním směru

Dynamická vlna
Směs vody, zubní pasty
a slin se dostává do obtížně
přístupných míst a okysličuje
oblasti gingiválního sulku
a interdentálních prostor.

31 000 stěrů za minutu

Pevná měkká vlákna Philips Sonicare
Ukázka: Koordinovaný pohyb čistí pouze jemně
konečky vláken.

Ultra měkká nebo tenká vlákna
Ukázka: Prolamování příliš měkkých vláken.

Zástřih a měkkost vláken kartáčků Philips Sonicare
Hlavice Philips Sonicare se výrazně liší od speciﬁkací manuálního kartáčku,
na které jsme zvyklí. Vlastnosti jsou optimalizovány pro každodenní použití
k efektivnímu a šetrnému odstraňování zubního plaku.

TIP: Vyzkoušejte na hřbetu ruky krouživý pohyb

Zástřih vláken
Rovný zástřih vláken by nás nutil k vyvíjení přílišného tlaku
na kartáček. Různě dlouhá vlákna při čištění díky vysoké
frekvenci „obejmou“ povrch zubu a dásní a dostanou se tak
lépe i k distálním a mesiálním ploškám zubů.

Různá délka vláken
u sonického kartáčku
6

s vypnutým sonickým kartáčkem – pocit se bude jevit
nepříjemně až traumaticky. Poté sonický kartáček
zapněte a pouze lehce přiložte na hřbet ruky – nyní se
pocit změní v šetrnost a jemnost.

Rovný zástřih
u manuálního kartáčku
7
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Jak správně

Aplikace zubní pasty
Na sonický kartáček Philips Sonicare aplikujte jen
malé množství jemné zubní pasty s nízkou abrazivitou,
která je citlivá k vašim zubům a dásním. Používejte
nepěnivé zubní pasty bez SLS.

čistit zuby

sonickým kartáčkem
Pro nejlepší výsledky čistíme po dobu 2 minut podél linie dásní
z vestibulární a orální strany zubů. Poté kartáček zapneme
znovu a dočistíme okluzní plošky a můžeme dodatečně provést
stíravý pohyb po celé plošce korunky ve frontálním úseku
chrupu pro ještě lepší odstranění pigmentací.

3-4

Polohování kartáčku
Přikládejte kartáček k zubům tak, aby se hlavice
dotýkala zubů i dásní zároveň. Vlákna směřujte
pod dáseň v úhlu 45°. Na kartáček příliš netlačte.

Z jednoho zubu na druhý
Nejprve kartáček pomalu posouvejte z jednoho zubu
na druhý. V dalším kroku jemně stírejte směrem
„od dásně k zubu“. Nechte kartáček čistit každou
plošku zubu alespoň 2 vteřiny.

optimální doba čištění se
sonickým kartáčkem

Vnitřní plochy
Stejným pohybem nezapomeňte čistit i vnitřní plošky
zubů v horní i dolní čelisti.

U předních zubů zevnitř orientujte kartáček svisle
Na čištění vnitřních plošek zubů v dolní čelisti si dejte
záležet. Neodstraněný zubní plak se zde velmi snadno
mění v nebezpečný zubní kámen.

Kousací plochy
I kousací plochy čistěte pomalým posouváním
kartáčku.

Zadní zuby
Ujistěte se, že čistíte i poslední stoličky
a jejich zadní plošky.

Úchop sonického kartáčku se oproti
držení manuálního kartáčku také liší.
Sonický kartáček držíme stabilně všemi
konečky prstů podobně jako smyčec.
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Vždy se jedná o kontaktní čištění
a konečky vláken se musí dotýkat
povrchu zubů a dásní. Čištění doplníme
zvlášť o samotnou mezizubní hygienu,
kterou provádíme jako první.

9
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Šetrná péče o zuby,
dásně a jazyk
Exkluzivně
v ordinacích

Inovace sonického kartáčku pomáhá
upozorňovat na časté chyby při čištění

10

Nadměrný tlak

Zapomínání na vnitřní plošky zubů

Drhnutí

Zabudovaný senzor v kartáčku umí vyhodnotit
individuální opotřebení hlavice a navrhne její
včasnou výměnu.

Sledujte průběh čištění
pomocí aplikace

Philips Sonicare
DiamondClean Smart
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Systém
pro svěží dech
a boj s halitózou

Měňte
každé
3 měsíc
e

Mechanické čištění

Účinná kombinace chemického
a mechanického čištění jazyka.

Kartáčková hlavice TongueCare+
• 240 nopků z elastomeru
• Rozruší plak a odumřelé buňky z povrchu jazyka
• Penetruje hluboko mezi papily jazyka
• Zefektivní průnik spreje mezi papily a tím zvýší jeho účinnost

Jednoduché řešení.
Nasaď, nastříkej, vyčisti.

Chemické čištění

Sprej BreathRx

Kartáčková hlavice TongueCare+ je kompatibilní se všemi kartáčky Philips Sonicare 3. generace.

1

• Obsahuje složku Zytex® - jedinečnou kombinaci zinku
a esenciálních olejů thymolu a eucalyptu
• Redukuje tvorbu plaku
• Eliminuje bakterie způsobující zápach z úst
• Eliminuje gram-negativní bakterie a kvasinky
• Neutralizuje těkavé sirné sloučeniny

2
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Nasaď

Nastříkej

Vyčisti

Nasaďte hlavici
TongueCare+ na kartáček
a opláchněte jej pod vodou.

3x nastříkejte sprej
doprostřed jazyka.

Zapněte kartáček
a pohybujte hlavicí
jemně sem a tam po
hřbetu jazyka po dobu
20 vteřin. Poté hlavici
opláchněte pod vodou.

• Podporuje salivaci
• Bojuje s xerostomií
• Zvlhčuje jazyk pro příjemnější čištění
• Zlepšuje chuť

Cetylpyridiniumchlorid
(CPC)

12

Složka Zytex®

Bez cukru

Bez alkoholu

Tyto tři kroky opakujte 3x za sebou.
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Jednoduché čištění jazyka
pomocí TongueCare+ a spreje BreathRx
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Srovnání čištění jazyka TonqueCare+
vs. manuálním zubním kartáčkem
Tongue Care+

Manuální kartáček

Nopky kartáčku TongueCare+ se při sonickém pohybu dostávají
mezi papily jazyka. Nedochází přitom k odření povrchu jazyka.

Efektivita systému Philips Sonicare TongueCare+
v boji proti halitóze versus čištění jazyka
manuálním zubním kartáčkem a ústní vodou
Redukce organoleptického skóre po 8 hodinách
po prvním užití
% redukce organoleptického skóre
50

Začínáme s TongueCare+
1. Můžu na čištění jazyka použít i jinou ústní vodu?
Ústní vody obsahující vysoké koncentrace esenciálních
olejů nebo isopropyl myristate mohou poškodit hlavici
TongueCare+.
2.Jak se starat o hlavici TongueCare+ a lze ji čistit
v UV sanitizéru?
Po každém použití kartáčkové hlavice na jazyk ji stačí
opláchnout pod tekoucí vodou. Po prodělání infekční
nemoci ji můžete vložit do UV sanitizéru k důkladnější
dezinfekci.

4.Při čištění jazyka trpím dávivým reflexem.
Jakákoli forma čištění jazyka u nových uživatelů může vyvolat
dávení. Začněte proto zvolna a kartáček používejte pouze tak
daleko, jak je to příjemné. Blíže ke kořeni jazyka se dostanete
postupně.
5.Při čištění jazyka s TongueCare+ mám pocit brnění nebo
mravenčení jazyka.
Jde o normalni reakci, která zpravidla po týdnu používání odezní.
6. Mám si po čištění jazyka vypláchnout ústa?
Po každém čištění jazyka si lehce vypláchněte ústa vodou.

Redukce organoleptického skóre po 8 hodinách
po používání systému 1 týden
% redukce organoleptického skóre
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TongueCare+ vs. Listerine p<0.0001
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In vivo studie. Autoři: Farah Mirza†, Marilyn Ward†, Krishnakant Nammi †, Sonia Souza†, Xuesong Yu†,
Sean Lee**, Joni Stephens**, Yiming Li**. Nepublikovaná data 2015

3.Jak často měnit hlavici TongueCare+?
Pro optimální výsledky vyměňujte každé 3 měsíce.
14
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Parodontologický
pacient

První objednávku na Sonicare
zadala Americká parodontologická
akademie v roce 1992.

Tlakový senzor
Nastavitelná intenzita
Okysličení

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
ProtectiveClean
Gum Health

16

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
DiamondClean Smart

Philips Sonicare
ProtectiveClean
Gum

Philips Sonicare
AirFloss Ultra
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Zánět dásní

Odhalené kořeny
Nevhodnou volbou může být hlavice Optimal Gum Care. Pacient
by se při čištění nadřel a nedosáhl by perfektních výsledků.

U zanícených, oteklých a citlivých dásní
se nejlépe adaptují jemná vlákna hlavice
Optimal Gum Care.

Do otevřených mezizubních prostor
padnou nejdelší vlákna hlavice
InterCare Standard.

Optimal
Gum Care

U pokročilého stavu parodontitidy
s odhalenými kořeny vykoná nejlépe
práci hlavice Premium Plaque Defense
díky širokému rozsahu stěru vláken.
Po odeznění citlivosti u pacientů
s ortodontickými anomáliemi
doporučujeme hlavici InterCare Mini.

Přístroj AirFloss Ultra je vhodným
doplňkem při péči o zanícené
dásně díky možnosti cílené
aplikace antibakteriální vody.

InterCare
Mini

Tryska AirFloss
Ultra

Premium
Plaque Defense

Premium
Gum Care

InterCare
Standard

Sensitive
Standard

Tryska
AirFloss Ultra

Parodontální choboty
Beneﬁt dynamické vlny
přispívá k okysličení
gingiválního sulku,
mezizubních prostor
a parodontálních chobotů,
kde přebývají i anaeroby.
Pravidelná masáž přispívá
k prokrvení dásní.

Tipy

4-6

Doporučujeme
každodenní sanitaci
kartáčkových hlavic.

18

Trysku AirFloss Ultra
nikdy nemiřte směrem
do parodontálních
chobotů.

Parodontologickému
pacientovi cíleně
doporučujeme čistit delší
dobu (4-6 minut).
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Dětský pacient
„Philips Sonicare for Kids
je pro děti sofistikovanou
motivační pomůckou.“
Bc. Kateřina Hořejší, dentální hygienistka

Účinnost
Budování zdravých návyků
Zábava

Philips Sonicare
Sonicare for Kids

20
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Zodpovědnost
rodičů
S dětským sonickým kartáčkem je
nutné naučit pracovat i samotné
rodiče a vysvětlit jim, že jejich úloha
s každodenním čištěním dětských
zubů nekončí s pořízením moderní
pomůcky.

Technika čištění
U dočasných zubů postačí pomalu přesouvat hlavičku
kartáčku z jednoho zubu na druhý ideálně při dodržení
úhlu 45˚ k dásni. Kousací plochy čistěte stejně snadno
přiložením vláken k plošce a posouváním sem a tam.
U smíšené dentice je vhodné přidat i stírávý pohyb
po celé ploše korunky stálého zubu. Tento složitý terén
je vhodné doplnit rodiči i o sólo techniku.

Motivace
Zdarma ke stažení

Novinka For Teens
pro starší děti od 12 let.

Technologie Bluetooth propojuje elektrický kartáček se zábavnou aplikací.
Postavička roztomilého Sparklyho motivuje děti k lepšímu a delšímu čištění.
For Kids Mini
od 3 let

22

Tip

For Kids Standard
od 7 let

Optimal
Gum Care
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Pacient s fixním

ortodontickým aparátem
Efektivita a bezpečnost sonické technologie
kompenzuje zvýšenou náročnost hygieny
při ortodontické terapii.
Jednoduchost
Motivace
Čištění kolem zámečků

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
Orthokit
ProtectiveClean + AirFloss Ultra

24
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Technika čištění u fixního ortodontického aparátu
1. Podél linie dásní - čistíme gingivální sulkus

2. Z horní strany zámečků

Zvýšená potřeba hygieny
a odlišná technika čištění
Správné přikládání kartáčku jak k dásním, tak okolo rovnátek
je důležité i s moderní pomůckou.
InterCare
Mini

Optimal
Gum Care

3. Z dolní strany zámečků

z orální strany

z vestibulární strany

Měnící se velikost
mezizubních prostor
Trysky AirFloss
Ultra

Tip

26

Přístroj Airfloss Ultra je v tomto ohledu univerzální.
Mezizubní prostory čistěte z vnější i vnitřní strany.

Při čištění rovnátek dochází
k zvýšenému opotřebení až
roztřepení vláken kartáčku.

Měňte
každý
měsíc

Častější výměna
kartáčkové hlavice
je zde nutností.

Kartáčkovou hlavici
nepřikládejte kolmo
k zámečkům.

!

Pro maximální efektivitu je nutné přikládat konce vláken z horní i dolní
strany zámečků zvlášť. Ortodontický zámeček nesmí být zaklíněn
uprostřed hlavice mezi vlákny. Přední část zámečků doplníme o sólo
techniku. Samotná doba čištění se tím prodlouží.
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Pacient s

protetickou prací
„Vstřikovaný aerosol je šetrný nejen
k dásním a zubům, ale také k protetickým
pracím, implantátům a jejich okolí.“
doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Snadná manipulace
Kombinace s ústní vodou
Lokální aplikace chlorhexidinu

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
ProtectiveClean
Gum Health

28

Philips Sonicare
DiamondClean
Smart

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
ProtectiveClean
Gum

Philips Sonicare
AirFloss Ultra
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Vyšší náročnost
čištění protetických
prací

Šetrnost
k protetickým pracem

Domácí hygiena u protetických prací bývá
komplikovaná a mnohdy zcela vynechávaná.
Časem dochází k postupnému znehodnocování
celé práce i okolních tkání.

Aerosol je šetrný k umělým materiálům.
Nejvíce ho oceníte kolem implantátů, které jsou náchylné
k poškrábání, např. mezizubními kartáčky.
Tryska AirFloss
Ultra

Premium
Gum Care

Sensitive
Standard

Optimal
Gum Care

Zachycení detailu
prostřiku aerosolu
při čištění s AirFloss Ultra

Jednoduchost
používání
Manipulace s přístrojem je jednodušší
než s běžnými superﬂossy a vede
k pravidelnému používání.

30

Tip
Aplikace terapeutické ústní vody přímo do problematického místa.
Doporučená frekvence čištění s AirFloss Ultra je 2x denně,
a to z orální i vestibulární strany. Trysku AirFloss Ultra polohujte
aproximálně, nikdy nemiřte apikálním směrem!
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Nekariogenní
defekty
a pigmentace
Na sonický kartáček
se vyvíjí minimální tlak,
aby se zubů a dásní
dotýkaly konce vláken
lehkostí motýlích
křídel.

Jemnost vláken
Tlakový senzor
Nastavitelná intenzita
Šetrné odstranění pigmentací

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
DiamondClean
Smart

32

Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
DiamondClean

Philips Sonicare
ProtectiveClean
White
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Eroze, abraze, atrice,
klínovité defekty
Kartáčkové hlavice osázené sensitivními
vlákny jsou ideální pro defekty skloviny
i obnažený dentin.

Premium
Gum Care

Exkluzivně
v ordinacích

Sensitive
Standard

Pigmentace
Hlavice Optimal White je vhodná pro zkušené uživatele
sonických kartáčků, pro začátečníky volíme velikost
Standard. „Zelený kopeček“ odstraňuje pigmentace
a leští zuby. Navíc snadno zapadá do okluzních ploch
i gingiválního sulku.

Optimal White
Standard

Optimal
Gum Care

Exkluzivně
v ordinacích

Optimal White
Mini

Tip
Modely kartáčků DiamondClean
a ProtectiveClean White jsou skvělým
doplňkem k ordinačnímu a domácímu bělení
zubů. Používejte s nimi nízkoabrazivní bělicí
pasty na bázi enzymů, které pigmenty
pomáhají rozpouštět.

Tlak na kartáček
Během manuálního čištění vyvíjíme na kartáček sílu kolem 250 g/cm2.
Rozdílný pocit při čištění sonickým kartáčkem přirozeně redukuje vyvíjenou sílu
pouze na 100 g/cm2. Kartáček DiamondClean Smart i ProtectiveClean White disponují
tlakovým senzorem, který velký tlak ohlídá. Tím šetříme tvrdé i měkké tkáně.
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Odpovědi
na časté otázky pacientů
S jakým kartáčkem začít čistit?
(pacient bez specifických potřeb)
Zvolte kartáček s tlakovým senzorem
z řady Protective Clean, který ohlídá
příliš velký tlak při čištění. Model
For Teens zase potěší starší děti
pro výběr z barev i jemnější pohyb
stírání. Jeho širokou rukojeť pro
snažší úchop ocení i senioři.

Čištění kartáčkem mě lechtá.
Počáteční nezvyklý pocit
lechtání či brnění je naprosto
přirozený. Nenechte se odradit!
Tento pocit ve většině případů
po několika dnech ustává.

Jaká pasta?
Pro maximální pohodlí
a šetrnost používejte jemné
pasty, které jsou citlivé
k vašim zubům a dásním,
nejlépe bez pěnidel.

Co může způsobit nesprávný
úchop sonického kartáčku?
Křečovité držení vede
ke zvýšenému tlaku na kartáček
a „úchop pera“ známý
pro manuální kartáček způsobí
nedostatečnou adaptaci vláken
na povrch zubů a dásní.

Slyšel jsem, že elektrické
kartáčky by se neměly
používat denně.
Nemějte obavu z použití
Philips Sonicare 2x denně.
Jedině tak vám kartáček
poskytne nejlepší výsledky.

Jak se starat o samotný kartáček?
Po každém čištění celý kartáček
omyjte pod tekoucí vodou, sejměte
hlavici, opláchněte trn, na kterém
hlavice drží a obě části zvlášť
nechte vyschnout. Zabráníte
usazování vodního kamene
a zasychání zubní pasty
na kartáčku, a tím prodloužíte
jeho životnost.

Špinavé zrcadlo?
Nezapomeňte zapínat kartáček
až v ústech, předejdete tak
častějšímu leštění zrcadla.

Čím plnit přístroj AirFloss Ultra?
Plní se čistou vodou nebo ústní
vodou bez obsahu pěnidel.
Po použítí AirFloss Ultra sejměte
trysku, propláchněte čistou
vodou a nechte vyschnout.
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Philips Sonicare
Všechny typy hlavic jsou kompatibilní se všemi modely

Měňte
každé
3 měsíc
e

• For Kids Mini pro děti od 3 let
dostupné i ve velikosti Standard pro děti od 7 let

Optimal Plaque Defense
• běžné čištění
• pro děti od 12 let

Zubní plak

Přehled
kartáčkových hlavic

For Kids Mini

ProResults
• běžné čištění plaku

Premium Plaque Defense
• parodontitida • odhalené kořeny • důkladné čištění
• pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění

kartáčků Philips Sonicare 3. generace.

Parodontitida

InterCare Standard
• mezerovitý chrup • parodontitida
• otevřené mezizubní prostory

Premium Gum Care
• citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů
• defekty skloviny • citlivé zubní krčky
• protetické práce a implantáty

Rovnátka

InterCare Mini
• ortodontické anomálie • mezerovitý chrup
• ﬁxní ortodontický aparát • defekty skloviny

Optimal Gum Care

Dásně
a citlivost

Sensitive

Jazyk

• citlivost při zánětu dásní • citlivé zubní krčky
• protetika a implantáty • ﬁxní ortodontický aparát
• děti od 7 let • defekty skloviny

TongueCare+

• citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů
• citlivé zubní krčky • protetika a implantáty
• defekty skloviny

• čištění povrchu jazyka hluboko mezi papilami

Pigmentace

Optimal White Standard
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• odstranění pigmentací • leštění zubů
• v průběhu bělení zubů • běžné čištění
dostupné i ve velikosti Mini

Premium White
• odstranění pigmentací • v průběhu bělení zubů
• důkladné čištění
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Přehled sonických kartáčků Philips Sonicare
Protective
Clean

For Teens

Protective
Clean
Gum

Protective
Clean
White

Diamond
Clean

✓

3 nastavitelné úrovně intenzity
CLEAN (2 min.)
Všestranné odstranění plaku,
standardní režim

Protective
Clean
Gum Health

✓

✓

✓

WHITE (2,5 min.)
Odstranění povrchových
pigmentací pro bělejší zuby
s krátkým přeleštěním ke konci

Sonicare
For Kids

Healthy White+
deal pack

✓

3 nastavitelné úrovně intenzity

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

WHITE (2,5 min.)
Odstranění povrchových
pigmentací pro bělejší zuby
s krátkým přeleštěním ke konci

✓

✓

POLISH (1 min.)
Leští povrch zubů jemnými
pulzacemi

✓

✓

✓

GUMCARE (3 min.)
Po klasickém čistícím režimu
následuje extra jemné
promasírování dásní

✓

✓

✓

SENSITIVE (2 min.)
Extra jemný režim pro citlivé
zuby a dásně

✓

✓

✓

DEEPCLEAN (3 min.)
Hloubkové čištění pro maximální
odstranění plaku, zajišťuje
i masáž dásní a obnovu tkáně

MASSAGE (2 min.)
Intenzivní masážní režim,
který prokrví vaše dásně

MASSAGE (2 min.)
Intenzivní masážní režim,
který prokrví vaše dásně

GOCARE (1 min.)
Rychlé odstranění plaku
během dne

GOCARE (1 min.)
Rychlé odstranění plaku
během dne

MAXCARE (3 min.)
Kombinace čistícího a masážního
režimu pro nadstandardní čištění

MAXCARE (3 min.)
Kombinace čistícího a masážního
režimu pro nadstandardní čištění

O 60 % nižší výkon než u kartáčků
pro dospělé

✓

O 60 % nižší výkon než u kartáčků
pro dospělé

O 40 % nižší výkon než u kartáčků
pro dospělé

✓

O 40 % nižší výkon než u kartáčků
pro dospělé

Soft-Touch rukojeť

✓

Soft-Touch rukojeť

2 týdny

2 týdny

2 týdny

3 týdny

2 týdny

2 týdny

Unikátní sklenice s indukčním
nabíjením

✓

Elegantní pouzdro s USB
kabelem/síťovým adaptérem

✓*
✓

✓

✓

✓

3 týdny

2 týdny

3 týdny

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cestovní pouzdro

✓

✓

Elegantní pouzdro s USB
kabelem/síťovým adaptérem

2x/1x

✓

✓

✓

Podsvícený displej

✓
✓
✓

Cestovní nabíječka s trnem

1x

Cestovní pouzdro

1x

1

2

1

1

1

2

3

1

Počet těl kartáčků v balení

1

1

1

1

1

1

1

1

✓

✓

1x
2x

✓

Kontrolka výměny hlavice

Počet hlavic v balení s kartáčkem

Zabudovaný Bluetooth®

1x

UV sanitizér pro kartáčkové
hlavice

✓
✓

Unikátní sklenice s indukčním
nabíjením

Tlakový senzor

✓

✓

Podsvícený displej

Kontrolka výměny hlavice

✓

✓

UV sanitizér pro kartáčkové hlavice

Cestovní nabíječka s trnem

Výdrž baterie v týdnech
(při použití 2x denně, 2 minuty)

✓

Unikátní vlastnosti a příslušenství

Unikátní vlastnosti a příslušenství

Tlakový senzor

✓

✓

DEEPCLEAN (3 min.)
Hloubkové čištění pro maximální
odstranění plaku, zajišťuje
i masáž dásní a obnovu tkáně

2 týdny

✓

✓

✓

2 týdny

DiamondClean
deal pack

✓

SENSITIVE (2 min.)
Extra jemný režim pro citlivé
zuby a dásně

Výdrž baterie v týdnech
(při použití 2x denně, 2 minuty)

Orthokit

CLEAN (2 min.)
Všestranné odstranění plaku,
standardní režim

POLISH (1 min.)
Leští povrch zubů jemnými
pulzacemi
GUMCARE (3 min.)
Po klasickém čistícím režimu
následuje extra jemné
promasírování dásní

Diamond
Clean
Smart

Počet hlavic v balení s kartáčkem

3

2

2

Počet těl kartáčků v balení

2

2

2

Zabudovaný Bluetooth®

* síťový adaptér je součástí balení pouze u modelu RoseGold
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Kontaktujte nás:
Alena Gallová, DiS.

Mgr. Petr Hradecký

severní a západní Čechy

Praha a střední Čechy, jižní Čechy
a Vysočina

+420 775 408 577

+420 773 772 656

alena.gallova@philips.com

petr.hradecky@philips.com

Erika Poskonková

Mgr. Marta Brachová

Morava a Slezsko

Slovensko

+420 770 110 859

+421 918 571 209

erika.poskonkova@philips.com

marta.brachova@philips.com

Kontaktní osoba pro studenty a školy, přednášky, odborná konzultace
Bc. Jana Křepelková
Dentální hygienistka
a produktová specialistka
+420 778 724 423
jana.krepelkova@philips.com

Pro Vaši
ordinaci
e
zajistím

• školení ve vaší ordinaci
• vyzkoušení sonických kartáčků
• objednávky
• ceníky
• letáky
• objednávací karty
• plakáty
• kazuistiky
• omalovánky pro děti
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Máme pro vás další rady
Navštivte naši webovou stránku www.philips.cz/dentalni-pece,
kde si můžete stáhnout elektronické verze klinických studií a příruček
nebo se podívat na edukační videa s dentálními hygienistkami.

Jak na čištění zubů s fixními rovnátky?
Jaké jsou výhody Philips Sonicare for Kids?
Jak čistit dětské zuby?

Vzdělán
í
pro Vaše
pacienty

Jak funguje sonická technologie ve Philips Sonicare?
Rozdíly mezi sonickým a manuálním kartáčkem?
Jak na krásně bílé zuby?
Jak na výběr správné hlavice?

Jak má pacient postupovat
v případě reklamace
nebo potíží s výrobkem?
Díky elektronické záruce již není nutné schovávat účtenky!
Stačí si výrobek Philips zaregistrovat na www.philips.cz/myphilips
a nahrát k němu doklad o koupi.
Pacient kontaktuje přímo nás
228 880 896
PO - PÁ 8:00 - 19:00
PhilipsCzechRepublic
PO - PÁ 8:00 - 22:00
SO - NE 10:00 - 22:00
Nahlásí produktové identifikační číslo uvedené na těle výrobku
Vadnou část výrobku pečlivě zabalí a připraví k vyzvednutí
naší přepravní společností
Pokud pacient nenahrál svou účtenku při registraci
do služby MyPhilips, přiloží její kopii k zásilce

www.philips.cz/support
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Kde najít více informací?
Navštivte naše webové stránky

www.philips.cz/dentalni-pece
www.philips.sk/dentalna-pece
Philips Česká republika, s. r. o.
Rohanské nábřeží 678/23
186 00 Praha 8
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Více informací naleznete na
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