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Trigubai pagerina dantenų sveikatą
Veiksmingumas atitinka reikalavimus, keliamus retai

naudojant dantų siūlą

Kliniškai įrodyta, kad „Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra“**** dantenų sveikatą

gerina taip veiksmingai, kaip dantų siūlas.* Be to, iki 97 % žmonių, kurie

nereguliariai naudoja dantų siūlą ir išbandė „AirFloss Pro/Ultra“, dantenų sveikata

pagerėjo.*

Pagerina pacientų burnos sveikatą

Pašalina iki 99,9 % apnašų***

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad tai taip pat veiksminga kaip ir tarpdančių siūlas, o

jūs galėsite džiaugtis sveikomis dantenomis**

Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Pranašiausia technologija

Oro ir mikrolašelių technologija

Efektyvus antgalis

Pritaikomi trijų pliūpsnių nustatymai

Lengviausias būdas veiksmingai išvalyti tarpdančius

Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes

Išvalo per 60 sekundžių: nukreipkite, paspauskite, valykite!

Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo skystį
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Ypatybės

Pašalina iki 99,9 % apnašų

„AirFloss Ultra“ gydomose zonose pašalina iki

99,9 % apnašų.***

Mikrolašelių technologija

Kliniškai patvirtinti rezultatai gauti pritaikius

unikalią technologiją, kai naudojant orą ir

burnos skalavimo skystį arba vandenį švelniai

išvalomi tarpdančiai ir sritis prie dantenų.

Lengva pradėti

Interproksimalinis valymas labai svarbus visos

burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai

išvalysite giliose tarpdantėse esančias

sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių,

nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po

trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo

valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per

savaitę.

Sveikesnės dantenos

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad naudojant

„Philips Sonicare AirFloss Ultra“ dantenos yra

sveikesnės, kaip ir naudojant tarpdančių

siūlą.** Sveikesnės dantenos per dvi savaites.

Išvalo vos per 60 sekundžių

Su „AirFloss Pro/Ultra“ pacientai išsivalys visą

burną greičiau nei per 60 sek. per dieną.

Pacientai tiesiog pasirenka norimą purškimo

dažnumą (viengubas, dvigubas arba trigubas)

ir laiko nuspaudę įjungimo mygtuką, kad būtų

automatiškai nuolat purškiama, arba

paspaudžia ir atleidžia mygtuką naudodami

rankinį purškimo režimą.

Gaiva ir švara naudojant burnos skalavimo

skystį

Pacientai gali naudoti su burnos skalavimo

skysčiu, kad jaustų didžiausią gaivą ir

priešmikrobinę naudą.

Padeda išvengti ertmių tarpdančiuose

Su „Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra“

švelniai išvalomos šepetėliu nepasiekiamos

apnašos, todėl pacientų tarpdančiuose

nesiformuoja ertmės.

Efektyvus antgalis

Naujasis „AirFloss Ultra“ antgalis valo dar

stipresniu oro ir mikrolašelių srautu, todėl jis

yra itin efektyvus ir ekonomiškas.

Trijų pliūpsnių pritaikymas

„AirFloss Pro/Ultra“ purškimo galingumą

galima reguliuoti taip, kaip patinka

pacientams. Galima rinktis, kad spustelėjus

aktyvinimo mygtuką būtų purškiama vieną, du

arba tris kartus.
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Specifikacijos

Pridėti priedai

Rankena „AirFloss Ultra“: 1

Antgalis „AirFloss Ultra“: 1

Įkroviklis: 1

Dizainas ir apdaila

Spalva: Pilkas

Valymo veiksmingumas

Klinikiniais tyrimais patvirtinti rezultatai: Toks

pat veiksmingas, kaip ir tarpdančių siūlas,

sveikesnės dantenos, mažiau kraujuojančios

dantenos, mažiau apnašų

„Performance“: Pašalina iki 99,9 % apnašų**

Nauda sveikatai: Visą burną išvalysite per 60

sekundžių, Pagerinkite dantenų sveikatą per 2

savaites*

Tinkinami nustatymai: Automatinis arba

rankinis įpurškimas, Vienas / dvigubas /

trigubas įpurškimas***

Geriausiems rezultatams: Keiskite antgalį kas

6 mėnesius

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Akumuliatoriaus indikatoriaus: Rankenos LED

rodo įkrovimo lygį

Baterijos naudojimo laikas: 1–3 savaitės*****

Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

* Pacientai, turintys nedidelį arba vidutinį dantenų

uždegimą, naudojo kartu su įprastu dantų šepetėliu ir

antibakteriniu burnos skalavimo skysčiu. „AirFloss“

skirtas žmonėms, kurie tarpdančius valo nereguliariai,

įprasti prie kasdienės tarpdančių valymo procedūros.

Daugiau informacijos rasite apsilankę

www.philips.com/airfloss/faq.

* * * *„AirFloss Ultra“ ir „Pro“ yra tie patys gaminiai,

tačiau gali būti skirtingai vadinami atsižvelgiant į šalį ar

informacijos kanalą.

* * * * * priklausomai nuo naudojamo įpurškimo

nustatymo
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