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Yksinkertaisempi ja nopeampi kuin tavallinen

hammaslanka

Hammasvälien puhdistus osaksi rutiinia

Hammasvälien huolellinen puhdistaminen on yhtä tärkeää kuin hampaiden

harjaus, sillä 20–40 prosenttia hampaiden pinta-alasta sijaitsee niiden väleissä.

Monista hammaslangan käyttö kuitenkin tuntuu hankalalta, minkä vuoksi se jää

usein tekemättä. AirFloss Ultra on kliinisesti osoitettu yhtä tehokkaaksi kuin

hammaslanka, mutta nopeammaksi ja yksinkertaisemmaksi käyttää, jolloin siitä

muodostuu helposti terveellinen tapa.

Parantaa suun terveyttä

Poistaa jopa 99,9 % plakista***

Tutkitusti yhtä tehokas kuin hammaslanka.**

Auttaa estämään hampaiden reikiintymistä hankalasti pudistettavilla alueilla

Huipputekniikkaa

Ainutlaatuinen ilma- ja mikropisaratekniikka

Yhtä tehokas kuin hammaslanka

Valitse 1–3 suihkausta

Helppo tapa parantaa hammasvälien puhtautta

Helppo tapa edistää terveyttä

Puhtaat hammasvälit vain 60 sekunnissa!

Puhdas ja raikas suu vahvistaa itseluottamusta
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Kohokohdat

Poistaa jopa 99,9 % plakista

Lievästä tai kohtalaisesta ientulehduksesta

kärsivillä hammaslääketieteen potilailla

tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että

AirFloss Ultra poisti 99,9 % plakista

käsitellyiltä alueilta. Tutkimuksessa käytettiin

antibakteerista suuvettä.

Mikropisaratekniikka

Kliinisesti osoitettu teho perustuu ilma- ja

mikropisaratekniikkaan, joka puhdistaa

hammasvälit yhtä tehokkaasti kuin

hammaslanka.

Aloita terveellinen tapa helposti!

Hammasvälien puhdistaminen on hyvin

tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta.

AirFloss Pro/Ultra on helppo ja tehokas tapa

tuoda se osaksi päivittäistä suuhygieniaa.

Parempaa ienterveyttä

Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra on tutkitusti

yhtä tehokas kuin hammaslanka.** Auttaa

parantamaan ikenien terveyttä huomattavasti

jopa kahdessa viikossa.

Puhdasta 60 sekunnissa

AirFloss Ultran avulla voit puhdistaa koko suun

alle 60 sekunnissa per päivä. Säädä sopiva

virtaus (yksin-, kaksin- tai kolminkertainen),

jonka voit asettaa automaattisesti valinnaksi.

Jos haluat säätää virtausta manuaalisesti, se

onnistuu helposti painiketta painelemalla.

Suuvedellä puhdasta ja raikasta

Kahvan säiliö täytetään joko suuvedellä tai

tavallisella vedellä, kärki suunnataan

hammasväleihin ja painetaan painiketta. Jos

haluat erityistä raikkautta, voit käyttää

antibakteerista suuvettä.

Auttaa reikien ehkäisemisessä

AirFloss Ultra poistaa plakin, joka on jäänyt

hampaisiin harjaamisesta huolimatta. Näin se

auttaa ehkäisemään hampaiden reikiintymistä

suun hankalasti puhdistettavilla alueilla.

Tehokas suutin

Philips Sonicare AirFloss Ultran on kliinisesti

osoitettu parantavan suunterveyttä yhtä paljon

kuin hammaslangan. *Suuri osa hampaiden

pinnoista sijaitsee niiden väleissä. Vaikka

tiedämme, että hammasvälien puhdistaminen

on erittäin tärkeää suunterveyden ja raikkaan

hengityksen kannalta, vain harvat käyttävät

säännöllisesti hammaslankaa. AirFloss Ultra

on yhtä tehokas kuin hammaslanka, mutta

selvästi yksinkertaisempi ja nopeampi käyttää.

Saat terveemmät ikenet vain 2 viikossa.

1–3 suihkausta

AirFloss Pro/Ultran tehokkaan suihkun voi

mukauttaa omien mieltymysten mukaan.

Painamalla aktivointipainiketta voi valita

yhden, kahden tai kolmen suihkauksen tilan.
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Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

AirFloss Pro/Ultra -runko: 1

AirFloss Pro/Ultra -suutin: 1

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen/harmaa

Puhdistusteho

Kliinisesti todistetut tulokset: Yhtä tehokas

kuin hammaslanka, Edistää ikenien terveyttä,

Vähentää ikenien verenvuotoa, Vähentää

plakkia

Suorituskyky: Poistaa plakista jopa 99,9 %**

Terveysedut: Puhdistaa koko suun 60

sekunnissa, Ikenien hyvinvointi paranee 2

viikossa*

Mukautettavat asetukset: Automaattinen tai

manuaalinen suihkaus, Yksi/kaksi/kolme

suihkausta***

Parhaat tulokset: Vaihda suutin 6 kuukauden

välein

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Rungossa olevat LED-

valot osoittavat akun lataustason

Akun käyttöaika: 1-3 viikkoa*****

Suutinlisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Virta

Jännite: 100 - 240 V

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

* *Potilailla, joilla on lievä tai keskivaikea hampaan

kiinnityskudoksen tulehdus, yhdistettynä tavallisen

hammasharjan ja antimikrobisen suuveden käyttöön.

AirFloss on suunniteltu tuomaan hammasvälien

päivittäinen puhdistus osaksi suuhygieniaa. Lisätietoja

on usein kysyttyjen kysymysten alla Tuki-välilehdessä.

* * * Käsitellyt alueet laboratorio-olosuhteissa.

Yksittäisillä käyttäjillä tulokset saattavat vaihdella

* * * *AirFloss Ultra ja AirFloss Pro ovat sama tuote, josta

käytetään eri tuotenimeä eri maissa ja eri

myyntikanavissa.

* * * * *käytettävän suihkausasetuksen mukaan
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