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Tecnologia inteligente para hábitos saudáveis de

higiene oral

Uma limpeza total em função das necessidades dos

pacientes

A escova Philips Sonicare ExpertClean funciona como guia pessoal de escovagem

dos seus pacientes, utilizando tecnologia de sensores inteligentes e relatórios de

progresso para monitorizar os hábitos e fornecer feedback para melhorar a técnica

de escovagem e a rotina diária de higiene oral.

Proven to improve oral health

Maior contacto com a superfície para eliminar a placa bacteriana

Melhor cuidado das gengivas para uma saúde global

Improves patients' oral health

Remove 10x mais placa bacteriana* para uma limpeza profunda

Gengivas até 7x mais saudáveis* em apenas 2 semanas

Designed around your patient

3 modos, 3 intensidades

Alerta os pacientes para a bateria fraca

Para uma limpeza mais eficaz, todos os dias

Orienta os pacientes para utilizar a quantidade correta de pressão

Orienta os pacientes para melhores hábitos de higiene oral

As cabeças das escovas selecionam automaticamente as definições ideais
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Destaques

Remove até 10x mais placa bacteriana*

A cabeça de escova C3 Premium Plaque

Control proporciona a nossa experiência de

limpeza mais profunda. Com laterais macias e

flexíveis, as cerdas contornam o formato da

superfície de cada dente, de modo a conseguir

uma superfície de contacto 4x maior** e a

remover até 10x mais placa bacteriana das

áreas difíceis de alcançar*.

Gengivas até 7x mais saudáveis*

A cabeça de escova G3 Premium Gum Care

melhora a saúde das gengivas dos pacientes.

O tamanho mais reduzido e as cerdas

destinadas à linha das gengivas proporcionam

uma limpeza suave, mas eficaz, ao longo da

linha das gengivas, onde as doenças gengivais

começam. Foi comprovado clinicamente que

consegue 100% menos inflamação das

gengivas* e gengivas até 7x mais saudáveis em

apenas duas semanas.*

Relatório de progresso

Os sensores monitorizam e medem os

comportamentos de escovagem dos pacientes,

enquanto a pega da escova Philips

Sonicare ExpertClean disponibiliza feedback

instantâneo. Ao longo do tempo, a aplicação

Sonicare guarda e analisa estes hábitos e gera

um relatório de progresso para ajudar a

promover uma melhor técnica de escovagem.

3 modos, 3 intensidades

Com três modos de escovagem (Clean, Gum

Health, DeepClean+) e três regulações de

intensidade (Low, Medium, High), os seus

pacientes podem personalizar a experiência de

escovagem para um conforto ideal e uma

limpeza completa. Consulte as Especificações

para obter informações mais detalhadas sobre

os modos.

Reconhecimento inteligente da cabeça da

escova

Um microchip na cabeça da escova sincroniza

com a pega Philips Sonicare ExpertClean. Se

um paciente encaixar uma cabeça de escova

C3 Premium Plaque Control/Defense/Defence,

G3 Premium Gum Care ou W3 Premium White,

a escova de dentes seleciona

automaticamente o modo de escovagem e o

nível de intensidade ideais. Os seus pacientes

precisam apenas de começar a escovar os

dentes. Ajuda os pacientes a ter as melhores

definições para obter o melhor desempenho e

responder às suas necessidades

Sensor de pressão

Se os pacientes aplicarem demasiada pressão,

o sensor de pressão intuitivo faz pulsar

suavemente a pega e dá aos pacientes o

feedback em tempo real de que necessitam

para adotar um toque mais suave. Num estudo

de pacientes nos EUA, 7 em cada 10

utilizadores com escovagens agressivas

analisados reduziram a pressão de escovagem

quando utilizaram o sensor de pressão.****

C3 Premium Plaque Control

A cabeça de escova C3 Premium Plaque

Control é a nossa cabeça de escova com a

limpeza mais profunda até hoje. Com laterais

macias e flexíveis, as cerdas contornam o

formato da superfície de cada dente, de modo

a conseguir uma superfície de contacto 4x

maior e a remover até 10x mais placa

bacteriana das áreas difíceis de alcançar.*
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Especificações

Design e acabamento

Cor: Branco e azul claro

Conetividade

Tecnologia sem fios Bluetooth®: Aplicação de

escovagem conectada

Potência

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga

vazia): 14 dias***

Tipo de pilha: Iões de lítio

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Compatibilidade

Compatibilidade Android: telemóveis Android,

tablets com Bluetooth 4.0

Compatibilidade iOS: iPad 3.ª geração ou

superior, iPhone 4S ou superior, com o iOS7 ou

superior, com o sistema operacional iOS7

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova

de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Lembrete de substituição: Para garantir

sempre os melhores resultados, o ícone de

aviso acende-se

Itens incluídos

Pega: 1 ExpertClean

Cabeças de escova: 1 C3 Premium Plaque

Control, 1 G3 Premium Gum Care

Carregador: 1

Estojo de viagem: 1

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 62 000 movimentos da

escovagem/min.

Performance: Remove até 10x mais placa

bacteriana*

Benefícios para a saúde: Gengivas até 7x mais

saudáveis*

Benefícios de branqueamento: Ajuda a

remover manchas naturalmente

Temporizador: BrushPacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar

o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excecional

3 intensidades: Baixa, Média, Elevada

Limpeza profunda+: Para uma limpeza

profunda revigorante

Saúde das gengivas: Atenção especial aos

molares

Emparelhamento do modo BrushSync

C3 Premium Plaque Control: Emparelha-se

com o modo Clean

G3 Cabeça de escova Premium Gum Care:

Emparelha-se com o modo Gum Health

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba

sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a

escovar com demasiada força

Tecnologia BrushSync: Ligação entre pega

inteligente e, cabeça de escova inteligente

* *em comparação com uma escova de dentes manual

* * em comparação com a DiamondClean

* ** com base em dois períodos de escovagens de dois

minutos por dia, no modo padrão

* *** num estudo dos utilizadores de escovas de dentes

manuais
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