
Urządzenia do higieny  
jamy ustnej 
Jak działa technologia soniczna?
Technologia Philips Sonicare to połączenie  
wysokiej częstotliwości drgań i szerokiego  
zakresu ruchu włosia szczoteczki, które  
wytwarza Dynamiczną Akcję Płynu.  
Częstotliwość do 62 tysięcy ruchów  
na minutę nadaje dużą prędkość mieszaninie  
płynu, a szeroki zakres ruchu włosia sprawia,  
że wtłaczana jest ona głęboko w przestrzenie  
między zębami oraz wzdłuż linii dziąseł,  
zapewniając doskonałe oczyszczanie  
nawet do 4 mm poza zasięgiem włosia.

Philips Sonicare



Wszystkie szczoteczki Sonicare działają w oparciu 
o technologię soniczną oraz mają wbudowane 
podstawowe funkcje, takie jak:

• Wbudowany zegar Quadpacer sygnalizuje konieczność przejścia 
do czyszczenia kolejnej części jamy ustnej, dzięki czemu cykl 
czyszczenia obejmuje całą jamę ustną.

• Wbudowany zegar Smartimer odmierza czas trwania wybranego 
trybu pracy i automatycznie wyłącza szczoteczkę po jego upływie

• Funkcja Łatwy Start pozwala oswoić się z działaniem szczoteczki 
poprzez stopniowe zwiększanie intensywności pracy podczas 
pierwszych pełnych 14 szczotkowań

• Tryby pracy pozwalające dostosować czyszczenie do 
indywidualnych potrzeb użytkownika (zarówno ilość trybów  
jak i ich rodzaj różnią się w zależności od modelu szczoteczki)

• Litowo-jonowy akumulator ładowany indukcyjnie, który 
w zależności od modelu szczoteczki, pozwala (w przybliżeniu) 
na 2 lub 3 tygodnie szczotkowania zębów bez konieczności 
ponownego ładowania urządzenia.

• Stacja dezynfekująca UV zabija do 99% wirusów  
i bakterii podczas 10-minutowego naświetlania główki  
szczoteczki promieniami UV6

Szczoteczki Sonicare są bezpieczne do stosowania 
również u osób z implantami, mostami, koronami  
oraz u osób noszących aparaty ortodontyczne.

Potwierdzone klinicznie bezpieczeństwo i delikatność  
nawet dla wrażliwych zębów i dziąseł.



DiamondClean
• Usuwa do 7 razy więcej płytki nazębnej (niż szczoteczka manualna)1

• Widoczna poprawa zdrowia dziąseł po zaledwie 2 tygodniach stosowania1

• Naturalnie bielsze zęby aż o 2 odcienie w zaledwie 2 tygodnie2

• Nowe główki DiamondClean z gęstszym włosiem  
i włóknami w kształcie diamentów usuwają więcej płytki nazębnej*

• 5 trybów pracy (Czyszczenie, Pielęgnacja dziąseł,  
Wybielanie, Delikatny, Polerowanie) 

• Do 3 tygodni pracy na akumulatorze

Funkcje:
• Zegar Quadpacer
• Zegar Smartimer
• Łatwy Start

Akcesoria:
• Etui ładujące zasilane kablem USB
• Szklanka ładująca

* w porównaniu do główek ProResults
1  Milleman K, Milleman J, Putt M, DeLaurenti M, Souza S, Jenkins W, Strate J. Data on file, 2011 Comparison of gingivitis reduction and plaque removal by 

Sonicare DiamondClean and a manual toothbrush
2  Colgan P, DeLaurenti M, Johnson M, Jenkins W, Strate J. Data on file, 2010. Evaluation of stain removal by Philips Sonicare DiamondClean power toothbrush 

and manual toothbrushes 



AirFloss

• Usuwa do 5 razy więcej płytki nazębnej  
(w porównaniu do stosowania samej szczoteczki manualnej)3

• Poprawia zdrowie dziąseł już po 2 tygodniach stosowania3

• Funkcja automatycznego strumienia: pełne czyszczenie w 30 sekund!
• Łatwiejszy w obsłudze niż nić dentystyczna4

• Wygodna, lekka konstrukcja
• Do 2 tygodni pracy na akumulatorze

Innowacyjna technologia gwałtownego strumienia
W innowacyjnej technologii gwałtownego strumienia 
wyrzucany jest szybki strumień powietrza i mikroskopijnych 
kropelek, który rozbija i wypłukuje osady płytki nazębnej 
znajdujące się zarówno na powierzchni zębów jak i głęboko  
w przestrzeniach międzyzębowych. 

3  A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei 
J, Jenkins W, Delaurenti M.

4  An Ease of Use Study to Evaluate Philips Sonicare AirFloss, String Floss and the Waterpik Waterflosser (IHUT). S. Krell, A. Kaler, J. Wei. 



5  Comparison of gingivitis and plaque reduction over time by Philips Sonicare FlexCare Platinum  
and a manual toothbrush. Ward M, Argosino K, Jenkins W, Milleman J, Milleman K, Nelson M, Souza S

6  Hix J, Elliott N, de Jager M. Data on file, 2007

FlexCare Platinum
• Usuwa do 6 razy więcej płytki nazębnej (niż szczoteczka manualna)5

• Widoczna poprawa zdrowia dziąseł po zaledwie 2 tygodniach stosowania5

• Do 2 odcieni bielsze zęby już po 2 tygodniach stosowania9

• Wbudowany Czujnik Nacisku ostrzega o stosowaniu zbyt dużego nacisku 
szczoteczki na powierzchnie zębów)

• Nowe główki InterCare z ekstra długimi włóknami 
• 3 tryby pracy (Czyszczenie, Pielęgnacja Dziąseł, Wybielanie)
• 3 poziomy intensywności pracy (Normalny, Delikatny, Bardzo Delikatny) 
• Do 3 tygodni pracy na akumulatorze
• Stacja dezynfekująca UV

Funkcje:
• Czujnik Nacisku
• Zegar Quadpacer
• Zegar Smartimer
• Łatwy Start



Sonicare for Kids
Sonicare for Kids to rozwiązanie stworzone z myślą o wyjątkowych 
potrzebach dzieci między 4 a 10 rokiem życia, zarówno jeśli 
chodzi o higienę jamy ustnej jak i o kształtowanie prawidłowych 
nawyków szczotkowania zębów.

• Usuwa do 75% więcej płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc  
(niż szczoteczka manualna)7

• 2 przyjazne dzieciom tryby mocy
• 2 rozmiary główek: mini (4-7 lat) oraz standard (8-10 lat)
• zegar KidPacer wesołą melodyjką sygnalizuje konieczność przejścia  

do czyszczenia kolejnej części buzi
• zegar KidTimer pomaga szczotkować zęby przez wymagane  

przez lekarzy 2 minuty
• Gumowa osłona główki i ultra miękkie włosie dla ochrony  

delikatnych zębów i dziąseł
• Wymienne naklejki pozwalają dostosować wygląd szczoteczki  

do upodobań dziecka.
• Do 3 tygodni pracy na akumulatorze

7 1 Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate JI.nternational J Pediatric Dent 2009; 19:s1t



FlexCare +
• Usuwa do 83% osadów z trudno dostępnych miejsc8

• Zapewnia widoczną poprawę zdrowia dziąseł i redukcję  
krwawiących miejsc aż o 71% już po 2 tygodniach stosowania8

• Do 2 odcieni bielsze zęby już po 2 tygodniach stosowania9

• 5 trybów pracy (Czyszczenie, Pielęgnacja Dziąseł,  
Odświeżający, Delikatny, Masaż)

• Do 3 tygodni pracy na akumulatorze
• Stacja dezynfekująca UV

• Funkcje:
• Zegar Quadpacer
• Zegar Smartimer
• Łatwy Start



FlexCare
• Usuwa do 83% osadów z trudno dostępnych miejsc8

• Zapewnia widoczną poprawę zdrowia dziąseł  
i redukcję krwawiących miejsc aż o 71% już po 2 tygodniach stosowania8

• Do 2 odcieni bielsze zęby już po 2 tygodniach stosowania9

• 3 tryby pracy (Czyszczenie, Delikatny, Masaż)  
oraz 2 programy czyszczenia (GoCare, MaxCare)

• Do 3 tygodni pracy na akumulatorze

Funkcje:
• Zegar Quadpacer
• Zegar Smartimer
• Łatwy Start



HealthyWhite
• Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej  

(niż zwykła szczoteczka manualna)8

• Pomaga poprawić zdrowie dziąseł8

• Efekt wybielenia zębów o 2 odcienie w dwa tygodnie9

• 3 tryby pracy (Czyszczenie, Czyszczenie i Wybielanie, Delikatny)
• Do 3 tygodni pracy na akumulatorze

Funkcje:
• Zegar Quadpacer
• Zegar Smartimer
• Łatwy Start

8  Comparative Efficacy of Two Sonic Toothbrushes on Plaque J.S. Holt, M. Mcgrady, W. Jenkins, P. Schmitt, D. Sturm,  
and A.F. Hefti, J Dent Res 87(Spec Iss A):100185, 2008

9  Master A, Jenkins W, Putt M, Milleman J, Wei J, Strate J. Evaluation of Tooth Shade Change Following Sonic Toothbrush Use.  
J Dent Res 88 (spec Iss A)



EasyClean 
• Usuwa do 2 razy więcej płytki nazębnej  

(niż zwykła szczoteczka manualna)10

• Pomaga poprawić zdrowie dziąseł10

• Efekt wybielenia zębów o 2 odcienie w dwa tygodnie9

• 1 tryb pracy (Czyszczenie)
• Do 2 tygodni pracy na akumulatorze

• Funkcje:
• Zegar Quadpacer
• Zegar Smartimer
• Łatwy Start

10  DeLaurenti M, Putt M, Milleman J, Jenkins W, Wei J, Strate J. Plaque Removal by Sonicare  
and Manual Toothbrushes in Orthodontic Subjects. J Dent Res 87 (spec Iss B): 2044, 2008



Główki Sonicare

InterCare
• Nowy profil włosia i 3 rodzaje włókien
• 3 stopnie miękkości włókien
• Rozmiar : Standardowy

Sensitive 
• Profilowany kontur włosia
• Miękkie i super miękkie włókna 
• Rozmiar : Standardowy

DiamondClean 
• Nowy kształt i 2 rodzaje włókien,
• Gęste, mocniej profilowane włosie
• Rozmiar : Standardowy i mini.

Sonicare for Kids 
• Dwa rozmiary główek 
• Miękkie i super miękkie włókna
• Gumowe elementy ochronne

ProResults 
• Profilowany kontur włosia
• Miękkie i średnio twarde włókna
• Rozmiar : Standardowy i mini.

Dysza AirFloss 
• Profilowany kształt
• Końcówka wskazująca 
• Oznaczenie kolorystyczne



Notes:

Miejsce na pieczątkę

rekomendowany
przez PTO

www.philipssonicare.pl


