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INTERPROX PLUS Conical x6 PHD 1,3 szczot. Międzyzębowe
287
 

Cena: 22,88 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24H

Marki Dermo DENTAID

Opis produktu
 

INTERPROX PLUS Conical x6 PHD 1,3 mm Szczoteczki Międzyzębowe

Linia szczoteczek międzyzębowych Interprox ® Plus umożliwia skuteczne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych.

Nowa generacja Interprox ® Plus zapewnia maksymalną wytrzymałość, jakość, elastyczność i komfort.

Pomaga chronić powierzchnie zębów przed próchnicą oraz zapobiega chorobom dziąseł.

Szczoteczki Interprox® Plus Conical, usuwają biofilm nagromadzony w przestrzeniach międzyzebowych, wokół aparatu
ortodontycznego, implantów i protez. Odpowiednio zagięta główka ułatwia dostęp do tylnych przestrzeni międzyzebowych.

HD*: 1,3mm

*PHD (Zgodnie ze standardem szczoteczki mają rozmiary, które określają najmniejszą przestrzeń miedzyzębową jaką szczoteczka może
przejść)

Wytrzymałość. Nowy proces produkcyjny gwarantuje najwyższą jakość. Nowy system konstrukcji chroni drut zamocowany wewnątrz
struktury.

Elastyczność. Dzięki elastycznej szyjce, szczoteczka jest łatwiejsza w użyciu.

Jakość. Zgodność z normami ISO 16409. Szczoteczki spełniają wszystkie standardy międzynarodowe pod względem jakości i trwałości.
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Włosie Tynex® umieszczone w główce szczoteczki w dwóch kolorach:

Czarne włókna Tynex® – wykrywają płytkę nazębną

Białe włókna Tynex® – wykrywają miejsca zapalne (krwawiące)

Ochrona. Drut ze stali nierdzewnej jest powlekany plastikiem (Poliuretan), by chronić brodawkę dziąsłową, zęby i implanty podczas
szczotkowania przed urazem mechanicznym.

Szczoteczki wyposażone są w nasadkę na główkę, która utrzymuje włókna razem i zapewnia optymalną ochronę przed zabrudzeniami.

Sposób użycia :

Wybierz odpowiedni dla każdej przestrzeni rozmiar szczoteczki międzyzębowej. Szczoteczka powinna być włożona luźno w przestrzenie
między zębami tak, aby włókna/włosie, były w kontakcie z powierzchnią zęba i brodawki dziąsłowej.

Przesuwaj szczoteczkę ruchem posuwistym przód-tył, bez skręcania.

Kąt nachylenia górnej części uchwytu szczoteczki został tak zaprojektowany, aby ułatwić dostęp do wszystkich przestrzeni.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.e-drogeria.com
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

