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Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Oscilačně-rotační a pulzační technologie
Oral-B Professional Care elektrický kartáček na zuby činí
7 600-8 800 oscilačních a 20 000-40 000 pulzačních pohybů
za minutu, aby pomohl rozbít bakteriální plak, takže jej lze
snadněji odstranit.

Inspirováno odborníky. Kartáčková hlava obklopí každý zub,
zatímco dynamický čisticí 3D pohyb, sestávající z oscilačních,
rotačních a pulzačních pohybů, se přizpůsobí povrchu zubů,
na nichž rozruší a odstraní až o 100% více zubního plaku než
běžný manuální zubní kartáček.

Mechanismus účinného odstraňování
bakteriálního plaku

Přilnavost a viskozita bakteriálního plaku způsobuje, že je obtížné
jej odstranit.

Malá kruhová kartáčková hlava osciluje po kruhové výseči
s rychlostí 8 800 oscilačních pohybů za minutu.

Průkopnická technologie detekce polohy.
Účinné odstraňování plaku zprostředkovávají špičky vláken
zubního kartáčku. Ohnutá vlákna neodstraňují biofilm účinně.

40 000 pulzačních pohybů za minutu.

3D čištění prostřednictvím kartáčkové
hlavy tvaru kalíšku - pohyby zajišťují
optimální čistící účinek zub po zubu*

Při každé změně směru kartáčkové hlavy při čištění se vlákna
znovu vyrovnají, což umožňuje účinné odstranění bakteriálního
plaku špičkami vláken.

*ve srovnání se standardním manuálním zubním
kartáčkem.

Až 80% lidí věnuje příliš málo času čištění minimálně jedné oblasti
ústní dutiny.*

Nový zubní kartáček Oral-B® GENIUS používá
průkopnickou technologii detekce polohy, která
kombinuje nejnovější technologii detekce pohybu zubního
kartáčku s rozpoznáváním obrazu pomocí kamery
chytrého telefonu. To umožňuje sledovat čištěné oblasti
chrupu, což zajišťuje, že žádná z nich nebude vynechána.
*Údaje z našeho vlastního výzkumu, výzkumu společnosti P&G zaměřeného na detekci pohybu.





Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

OBJEVTE

Oscilačně-rotační a pulzační technologie

Díky této průkopnické technologii zubní kartáček
spolupracuje s uživatelem a čistí jeden zub po druhém,
přičemž jsou vyčištěny i plošky zubů, které jsou často
vynechávány, což zaručuje vysoce kvalitní čištění.*

Průkopnická technologie detekce polohy.

Spojuje v sobě nejmodernější technologii detekce pohybu
zubního kartáčku s rozpoznáváním obrazu pomocí kamery
chytrého telefonu. To umožňuje rozpoznávání čištěných
plošek, což zajistí, že žádná z nich nebude přeskočena
a usnadňuje tak čištění podle doporučení zubního lékaře.

Režim Pro Clean

Zaručuje intenzivní pocit
čistoty díky vyšší frekvenci
pohybu vláken.

*Ve srovnání se standardním manuálním zubním kartáčkem.

Funkce SmartRing

Personalizovaný systém osvětlení Multicolor 360° sestává
z 12 LED diod různých barev, které umožňují uživatelům vybrat
si svou oblíbenou barvu.

Praktický držák na chytrý telefon

Usnadňuje uchycení telefonu k zrcadlu tak,
aby bylo možné optimálním způsobem
využít výhody technologie detekce polohy.
Kromě toho lze držák snadno sejmout a vyměnit.

Profesionální časovač

Registruje délku každého čištění zubů. Umožňuje tak dodržet
2 minuty, což je minimální doba čištění zubů doporučovaná odborníky.
Uživatelé klasických zubních kartáčků si čistí zuby kratší dobu než
jednu minutu. Díky aplikaci Oral-B ® uživatelé elektrických zubních
kartáčků stráví čištěním zubů v průměru 2 minuty a 27 sekund.

Technologie trojitého tlakového senzoru.

Při používání klasických zubních kartáčků je tlak na kartáček při čištění dokonce dvakrát
vyšší, než se doporučuje. Technologie trojitého tlakového senzoru Oral-B® chrání dásně
před příliš agresivním čištěním pomocí vizuální signalizace. Tyto signály poskytují
informace o nadměrném tlaku na zubní kartáček, následkem čehož se sníží rychlost
kartáčkové hlavy a pulsace se zastaví. Díky této technologii až 93% lidí, kteří mají
tendenci čistit zuby příliš agresivně, snížilo tlak na zubní kartáček při čištění zubů.


Stylová cestovní nabíječka

Umožňuje nabíjet zubní kartáček, chytrý telefon,
nebo jiný malý přístroj stejnou nabíječkou.
Zástrčka pro střídavý proud zajišťuje,
že cestování je snadnější než kdy jindy.

Delší životnost baterií

Lithiová baterie umožňuje uživatelům používat
zubní kartáček po dobu až 12 dnů bez dobíjení.


Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Aplikace Oral-B 4.1
obsahuje nové a nejmodernější funkce.
Technologie detekce polohy.
Zubní kartáček Oral-B GENIUS obsahuje technologii detekce polohy, která ve spojení s aplikací
Oral-B 4.1 sleduje polohu zubního kartáčku v ústech a ukazuje uživateli, jak si rovnoměrně vyčistit
všechny oblasti ústní dutiny.
Výzva k čištění zubů.
Tato funkce uživateli umožňuje získávat a sledovat hodnocení toho, do jaké míry si správně čistí
všechny oblasti ústní dutiny. Díky motivaci k lepšímu a delšímu čištění zubů si tak zdokonaluje
hygienické návyky.
Účet Oral-B.
Touto cestou si uživatel může data o čištění zubů zálohovat, aby o ně nepřišel, a může je také sdílet
prostřednictvím kompatibilních aplikací a služeb, čímž získá další postřehy a výhody.
Cesty zubní péčí.
Programy přizpůsobené různým potřebám pomáhají uživateli dosáhnout konkrétních cílů, např.
bělejších zubů na nadcházející svatbu nebo čistějších rovnátek. Uživatel má na výběr z programů
Svěží dech, Zdravé dásně, Bojovník se zubním plakem, Bělení zubů a Ortodontická péče. Součástí
každého programu jsou také doporučení konkrétních výrobků.

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

GENIUS 9OOO ROSEGOLD
SmartSeries

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne
vám nastavitelné programy čištění a každodenní sledování
vašich návyků.
• Technologie detekce pozice pomáhá zjistit, jaké oblasti jste
si už čistili, takže žádnou zónu ústní dutiny nevynecháte.
• Chytré cestovní pouzdro s USB portem navíc, které vám
umožní v jedné zástrčce dobíjet současně chytrý telefon
i zubní kartáček.
• Kulatá kartáčková hlava, inspirovaná nástroji zubních lékařů,
osciluje, rotuje a pulzuje, čímž narušuje a odstraňuje zubní plak.
• Už od prvního dne viditelně bělí zuby a prospívá dásním.
• Trojitý senzor tlaku pomáhá chránit dásně.
• LED indikátor SmartRing s 12 barvami umožňuje osobní
nastavení.
• Nová lithium-iontová baterie.
• Držák chytrého telefonu.
• 6 režimů čištění včetně péče o dásně a bělení zubů.
• 4 kartáčkové hlavy:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

Profesionální vedení.
Prostřednictvím této funkce se může každý uživatel spojit s vlastním zubním lékařem a využívat tak
individuální péče. Údaje o čištění zubů může uživatel sdílet se svým zubním lékařem a společně
pak mohou prodiskutovat oblasti vyžadující zlepšení. Zubní lékař může do aplikace Oral-B 4.1
zadávat konkrétní pokyny, čas navíc, který je třeba věnovat konkrétním oblastem, a doporučení
týkající se produktu.

Oral-B GENIUS. Nová revoluce v péči o ústní dutinu.
* Aplikace Oral-B 4.1 bude od července 2016 dostupná v iTunes a Google Play.
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Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

GENIUS 9OOO BLACK

GENIUS 9OOO WHITE

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne
vám nastavitelné programy čištění a každodenní sledování
vašich návyků.

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne
vám nastavitelné programy čištění a každodenní sledování
vašich návyků.

• Technologie detekce pozice pomáhá zjistit, jaké oblasti jste
si už čistili, takže žádnou zónu ústní dutiny nevynecháte.

• Technologie detekce pozice pomáhá zjistit, jaké oblasti jste
si už čistili, takže žádnou zónu ústní dutiny nevynecháte.

• Chytré cestovní pouzdro s USB portem navíc, které vám
umožní v jedné zástrčce dobíjet současně chytrý telefon
i zubní kartáček.

• Chytré cestovní pouzdro s USB portem navíc, které vám
umožní v jedné zástrčce dobíjet současně chytrý telefon
i zubní kartáček.

• Kulatá kartáčková hlava, inspirovaná nástroji zubních lékařů,
osciluje, rotuje a pulzuje, čímž narušuje a odstraňuje zubní plak.

• Kulatá kartáčková hlava, inspirovaná nástroji zubních lékařů,
osciluje, rotuje a pulzuje, čímž narušuje a odstraňuje zubní plak.

• Už od prvního dne viditelně bělí zuby a prospívá dásním.

• Už od prvního dne viditelně bělí zuby a prospívá dásním.

• Trojitý senzor tlaku pomáhá chránit dásně.

• Trojitý senzor tlaku pomáhá chránit dásně.

• LED indikátor SmartRing s 12 barvami umožňuje osobní
nastavení.

• LED indikátor SmartRing s 12 barvami umožňuje osobní
nastavení.

• Nová lithium-iontová baterie.

• Nová lithium-iontová baterie.

• Držák chytrého telefonu.

• Držák chytrého telefonu.

• 6 režimů čištění včetně péče o dásně a bělení zubů.

• 6 režimů čištění včetně péče o dásně a bělení zubů.

• 4 kartáčkové hlavy:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

• 4 kartáčkové hlavy:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

SmartSeries

SmartSeries
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Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

GENIUS 8OOO

SMART 6

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne
vám nastavitelné programy čištění a každodenní sledování
vašich návyků.

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne vám
nastavitelné programy čištění a každodenní sledování vašich návyků.

SmartSeries

SmartSeries

• LED indikátor SmartRing s 12 barvami umožňuje osobní nastavení.

• Technologie detekce pozice pomáhá zjistit, jaké oblasti jste
si už čistili, takže žádnou zónu ústní dutiny nevynecháte.

• Je šetrný k zubům a dásním. Jemný režim čištění vyčistí citlivé zuby
důkladně. Kartáček má vizuální senzor tlaku.

• Kulatá kartáčková hlava, inspirovaná nástroji zubních lékařů,
osciluje, rotuje a pulzuje, čímž narušuje a odstraňuje zubní plak.

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vyčištění.
8 800 oscilačně-rotačních a 40 000 pulzačních pohybů za minutu.

• Už od prvního dne viditelně bělí zuby a prospívá dásním.

• 5 režimů čištění: režim každodenního čištění, šetrného čištění,
režim důkladného čištění, bělicí režim, režim péče o dásně.

• Trojitý senzor tlaku pomáhá chránit dásně.
• LED indikátor SmartRing s 12 barvami umožňuje osobní
nastavení.

• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund upozorňuje,
že je čas přesunout se na další kvadrant ústní dutiny.

• Nová lithium-iontová baterie.

• Inovační systém sledování tlaku.

• Prémiové cestovní pouzdro.

• Nová lithium-iontová baterie.

• Držák chytrého telefonu.

• Speciální nabíjecí stanice s praktickým a hygienickým úložním
prostorem na 2 kartáčkové hlavy.

• 5 režimů čištění včetně péče o dásně a bělení zubů.
• 3 kartáčkové hlavy:
2 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin.

• 3 kartáčkové hlavy:
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.
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Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

SMART 5

SMART 4

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne
vám nastavitelné programy čištění a každodenní sledování
vašich návyků.

• SMART SERIES
Aplikace Oral-B se spojí s vaším zubním kartáčkem a nabídne
vám nastavitelné programy čištění a každodenní sledování
vašich návyků.

• Je šetrný k zubům a dásním. Jemný režim čištení vyčistí
citlivé zuby důkladně. Kartáček má vizuální senzor tlaku.

• Vizuální senzor tlaku pomáhá chránit dásně.

SmartSeries

SmartSeries

• Je šetrný k zubům a dásním. Jemný režim čištění vyčistí
citlivé zuby důkladně.

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vycištění.
8 800 oscilačně-rotačních a 40 000 pulzačních pohybů
za minutu.

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vycištění.
8 800 oscilačně-rotačních a 40 000 pulzačních pohybů
za minutu.

• 5 režimu čištení: režim každodenního čištení, šetrného čištení,
režim důkladného čištění, bělicí režim, režim péče o dásně.

• 4 režimy čištění: režim každodenního čištění, šetrného čištění,
bělicí režim, režim péče o dásně.

• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas přesunout se na další kvadrant ústní
dutiny.
• Inovacní systém sledování tlaku.

• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas přesunout se na další kvadrant ústní
dutiny.

• Nová lithium-iontová baterie.

• Nová lithium-iontová baterie.

• Speciální nabíjecí stanice s praktickým a hygienickým úložním
prostorem na 4 kartáčkové hlavy.

• Speciální nabíjecí stanice s praktickým a hygienickým úložním
prostorem na 2 kartáčkové hlavy.

• 3 kartáčkové hlavy:
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

• 2 kartáčkové hlavy:
2 Cross Action
nebo
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin.
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PRO 2

PRO 900

• Vizuální senzor tlaku pomáhá chránit dásně.

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vyčištení.

• Je šetrný k zubům a dásním. Jemný režim čištění vyčistí
citlivé zuby důkladně.

• 8 800 oscilacně-rotačních a 20 000 pulzačních pohybů
za minutu.

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí
jeho 3D vyčištění. 8 800 oscilačně-rotačních
a 40 000 pulzačních pohybů za minutu.

• 2minutový profesionální časovac každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas presunout se na další
kvadrant ústní dutiny.

• 2 režimy čištění: režim každodenního čištění
a režim péče o dásně.

• Senzor tlaku.

• 2minutový profesionální časovač každých
30 sekund upozorňuje, že je čas přesunout
se na další kvadrant ústní dutiny.

• Ukazatel úrovne nabití baterie.

• 1 režim čištení: režim každodenního čištení.
• Speciální nabíjecí stanice s praktickým
a hygienickým úložním prostorem
na 2 kartáckové hlavy.

• Nová lithium-iontová baterie.
• Speciální nabíjecí stanice.

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

PRO 600
• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vyčištění.
• 8 800 oscilačně-rotačních a 20 000 pulzačních pohybů
za minutu.
• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas přesunout se na další kvadrant ústní
dutiny.
• Senzor tlaku.
• 1 režim čištění: režim každodenního čištění.
• Ukazatel úrovně nabití baterie.
• 1 kartáčková hlava: 1 3D White nebo 1 Cross Action
nebo 1 Sensitive UltraThin.

• 2 kartáčkové hlavy:
1 Sensitive UltraThin,
1 3D White.

• 2 kartáčkové hlavy:
1 Cross Action,
1 Sensitive UltraThin.





Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

PRO 500

PRO 400

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vyčištění.

• Svými vlákny obklopí každý zub a zajistí jeho 3D vyčištění.

• 8 800 oscilačně-rotačních a 20 000 pulzačních pohybů
za minutu.

• 8 800 oscilačně-rotačních a 20 000 pulzačních pohybů
za minutu.

• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas přesunout se na další kvadrant ústní
dutiny.

• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas přesunout se na další kvadrant ústní
dutiny.

• Senzor tlaku.

• Senzor tlaku.

• 1 režim čištění: režim každodenního čištění.

• 1 režim čištění: režim každodenního čištění.

• Ukazatel úrovně nabití baterie.

• Ukazatel úrovně nabití baterie.

• 1 kartácková hlava:
1 Cross Action nebo 1 3D White nebo 1 Sensitive UltraThin.

• 1 kartáčková hlava: Cross Action.
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Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

VITALITY
• Zajišťuje 3D čištění. 8 800 stíracích a 20 000 pulzačních
pohybů za minutu.

VITALITY

CROSSACTION°

• Pro každodenní čištění zdravých zubů: pomáhá odstraňovat

• Pro každodenní čištění zdravých zubů: pomáhá odstraňovat

• Kartáčkové hlavy:

• Kartáčkové hlavy:

to, co běžný manuální zubní kartáček vynechává.

• 2minutový profesionální časovač každých 30 sekund
upozorňuje, že je čas přesunout se na další kvadrant ústní
dutiny.

to, co běžný manuální zubní kartáček vynechává.

- Vitality Cross Action: 1 Cross Action.

- Vitality Cross Action+: 2 Cross Action.

• Senzor tlaku.
• 1 režim čištění.
• Ukazatel úrovně nabití baterie.
• 1 kartáčková hlava TriZone.





CROSSACTION



Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

VITALITY

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

DWHITE

VITALITY

SENSITIVECLEAN

ORAL-B®
PRO•EXPERT

• Pro krásný úsměv a zdravé zuby. Odstraňuje ze zubů

• Doporučuje se pro citlivé zuby a dásně.
• Díky svým velmi měkkým vláknům pomáhá lépe pečovat

• Pro každodenní čištění zubů. Odstraňuje zubní plak

až 90 % povrchových skvrn.

• Kartáčkové hlavy:

zvláště o citlivé zuby a dásně.

• Kartáčkové hlavy:

- Vitality 3D White: 1 3D White.

lépe než manuální zubní kartáček.

• Bateriový pohon (2xAA).

- Vitality Sensitive: 1 Sensitive.





Ústní centrum a ústní sprchy Oral-B®

Ústní centrum a ústní sprchy Oral-B®

PRO 2
• Ústní centrum Oxyjet + PRO · obsahuje kartáčkovou hlavu
PRO ·, která svými vlákny obklopí každý zub a zajišťuje
jeho 3D vyčištění. Vyvíjí 8 800 oscilačně-rotačních
a 40 000 pulzačních pohybů za minutu.

• Kompaktní systém ústní sprchy používá technologii
mikrobublinek, které působí na bakterie odpovědné
za tvorbu zubního plaku. Mikrobublinky vznikají smísením
vzduchu s vodou.

• Kompaktní systém ústní sprchy používá technologii
mikrobublinek, které působí na bakterie odpovědné
za tvorbu zubního plaku. Mikrobublinky vznikají smísením
vzduchu s vodou.

• Uvolněné mikrobublinky snižují při čištění zubů významně
krvácivost dásní i počet bakterií, které souvisejí se vznikem
onemocnění dásní.
• Vzduchový filtr: Speciálně navržený filtr čistí vzduch, který
obohacuje vodu procházející tryskou ústní sprchy.

• Uvolněné mikrobublinky snižují při čištění zubů významně
krvácivost dásní i počet bakterií, které souvisejí se vznikem
onemocnění dásní.

• Přepínač na trysce umožňuje snadným pohybem prstu měnit
proud vody na rotační nebo lineární.
- Rotační proud: byl vyvinutý tak, aby usnadňoval průnik
vody pod linii dásní. Při přepnutí na rotační proud se zapíná
miniturbína, která vytváří rotace s rychlostí 8 000 kruhů
za minutu.
- Lineární proud: je určen k cílenému čištění konkrétních míst
a odstraňování zbytků potravy, které se tam zachytily.

• Vzduchový filtr: Speciálně navržený filtr čistí vzduch, který
obohacuje vodu procházející tryskou ústní sprchy.
• Přepínač na trysce umožňuje snadným pohybem prstu měnit
proud vody na rotační nebo lineární.
- Rotační proud: byl vyvinutý tak, aby usnadňoval průnik
vody pod linii dásní. Při přepnutí na rotační proud se zapíná
miniturbína, která vytváří rotace s rychlostí 8 000 kruhů
za minutu.
- Lineární proud: je určen k cílenému čištění konkrétních míst
a odstraňování zbytků potravy, které se tam zachytily.





Výrobky pro děti

Výrobky pro děti

JETOZÁZRAK!

DĚTÍ
SIČISTÍZUBYDÉLE*
DÍKYAPLIKACI

*Na základě průzkumu mezi 52 dětmi ve věku 4-14 let, který byl proveden
v roce 2014.
© Disney.


© & ™ Lucasfilm Ltd.

Výrobky pro děti

Výrobky pro děti

ORAL-B®°PRO°DĚTI°STAGES°POWER°FROZEN
ORAL-B®°PRO°DĚTI°STAGES°POWER°STARWARS
ORAL-B®°PRO°DĚTI°STAGES°POWER°CARS

ORAL-B®
PRO°DĚTI

KARTÁČKOVÁHLAVA
ELEKTRICKÉHO°KARTÁČKU°ORAL-B®

• Vyčistí dětské zuby lépe než manuální zubní kartáček.

• Pro dětské zuby.

• Oscilující vlákna jemně a účinně odstraňují zubní plak.

• Dvě varianty: pro dívky a pro chlapce.

• S režimem denního čištění.

• Bateriový pohon (2xAA).

• Menší kartáčková hlava a speciální vlákna zaručují šetrné,
super-jemné čištění, které je vhodné zejména pro malé zuby
a ústní dutinu dětí.

• 7 600 oscilačně-rotačních pohybů za minutu.

• Speciálně navržený pro děti: prostřední řada delších vláken
pro čištění žvýkacích plošek zubů.

• Kompatibilní s aplikací Magic Timer od Disney,
povzbuzuje děti, aby si čistily zuby delší dobu.

• Různé barevné verze s kreslenými postavičkami pro chlapce
a dívky. V dostání 2ks i 4ks.
• Doporučeno pro děti od 3 let.





Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Vitality
Cars 3

Vitality
Frozen

Technologie čištění

Pohyby

Vitality
StarWars

Vitality
CrossAction

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

Vitality
CrossAction+

Vitality
3DWhite

2D - OSCILACE A ROTACE

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

Vitality
Sensitive

Pohyby

20 000
pulzací/min
a 8 800
oscilačně-rotačních
pohybů/min

20 000
pulzací/min
a 8 800
oscilačně-rotačních
pohybů/min

20 000
pulzací/min
a 8 800
oscilačně-rotačních
pohybů/min

20 000
pulzací/min
a 8 800
oscilačně-rotačních
pohybů/min

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

nebo

nebo

Čistící režim
Daily Clean

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Kartáčkové hlavy v balení

Označení těla kartáčku

Funkce navíc

3D - OSCILACE, ROTACE A PULZACE

Kartáčkové hlavy v balení

D10

D12

D12



D12

D12

D12

PRO600

7 600
oscilačně-rotačních
pohybů/min

Čistící režim
Daily Clean

Časovač 2 minut

PRO500

2D - OSCILACE A ROTACE

Senzor tlaku

Hudební časovač
2 minut

PRO400

Technologie čištění

Senzor tlaku

Funkce navíc

TriZone
500

Označení těla kartáčku

D12

D16



D16

nebo
D16u

nebo
D16

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

PRO 900

PRO 2

20 000 pulzací/min
a 8 800 oscilačně-rotačních
pohybů/min

40 000 pulzací/min
a 8 800 oscilačně-rotačních
pohybů/min

Technologie čištění
Pohyby

Elektrické zubní kartáčky Oral-B®

SMART 4

SMART 5

SMART 6

40 000 pulzací/min
a 8 800 oscilačně-rotačních
pohybů/min

40 000 pulzací/min
a 8 800 oscilačně-rotačních
pohybů/min

3D - OSCILACE, ROTACE A PULZACE
40 000 pulzací/min
a 8 800 oscilačně-rotačních
pohybů/min

GENIUS 8000
Technologie čištění
Pohyby

Senzor tlaku

Senzor tlaku

Vizuální senzor tlaku
pro větší bezpečnost

Vizuální senzor tlaku
pro větší bezpečnost

Čistící režim Daily
Clean

Čistící režim Daily
Clean

Režim péče
o dásně

Režim péče
o dásně

Jemný režim
Sensitivity

Jemný režim
Sensitivity

Bělící režim
Whitening

Bělící režim
Whitening

Hloubkový režim
Deep Clean

Hloubkový režim
Deep Clean

Režim čištění jazyka

Režim čištění jazyka

Bluetooth pro
propojení se
smartphonem

Bluetooth pro
propojení se
smartphonem

Držák na
smartphone

Držák na
smartphone

Cestovní pouzdro

Klasické

Klasické

Cestovní pouzdro

Detekce polohy
pro vyčištění všech
oblastí ústní dutiny

Detekce polohy
pro vyčištění všech
oblastí ústní dutiny

Li-ion baterie
s delší výdrží

Li-ion baterie
s delší výdrží

LED indikátor
SmartRing

LED indikátor
SmartRing

Funkce navíc

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Kartáčkové hlavy v balení
Označení těla kartáčku

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

nebo
D16U

D20

D20



Funkce navíc

GENIUS 9000

OXYJET

Integrované orální centrum

Rotační a lineární přímý
proud

Ústní sprcha: rotační a lineární přímý proud.
PRO 2: 40 000 pulzací/min
a 8 800 oscilačně-rotačních pohybů/min

OXYJET + PRO 2

3D - OSCILACE, ROTACE A PULZACE
48 000 pulzací/min
a 10 500 oscilačně-rotačních
pohybů/min

48 000 pulzací/min
a 10 500 oscilačně-rotačních
pohybů/min

Prémiové

Prémiové nabíjecí

Časovač 2 minut

Časovač 2 minut

Masáž mikrobublinkami,
trysky, nádobka na vodu

Masáž mikrobublinkami,
trysky, nádobka na vodu,
časovač 2 minut

D701

D701

MD20

OC20

Kartáčkové hlavy v balení
D21

D36

Označení těla kartáčku



Kartáčkové hlavy Oral-B®

Kartáčkové hlavy Oral-B®

RŮZNÉKARTÁČKOVÉHLAVYPŘIZPŮSOBENÉINDIVIDUÁLNÍMPOTŘEBÁMPACIENTŮ

Cross Action

KARTÁČKOVÁ HLAVA

Sensitive UltraThin

FUNKCE

VLASTNOSTI

Cross Action

CrissCross™ vlákna: jemná,
ale účinná.

Nejdokonalejší každodenní čištění zubů s vlákny Criss Cross™,
které pronikají do mezizubních prostor, kde rozrušují
a odstraňují zubní plak.

Sensitive
UltraThin

Velmi jemná vlákna.

Velmi jemná vlákna v centrální části kartáčkové hlavy
zaručují jemné čištění.

¯D White

Lešticí kalíšek.

Pro pacienty s viditelnými pigmentacemi zubů,
gumový kalíšek, do něhož se nanese zubní pasta,
pro účinné odstranění pigmentací.

Precision
Clean

Ve tvaru kalíšku.

Pro čistší zuby a zdravější dásně ve srovnání s čištěním
manuálním zubním kartáčkem.

TriZone

Jako při čištění manuálním
zubním kartáčkem.

Kombinuje známý pocit čištění zubů manuálním zubním
kartáčkem s účinností elektrického zubního kartáčku.

Floss Action

Vlákna Micropulse™.

Pronikají hluboko do mezizubí, kde odstraňují zubní plak.

Stages Power

9 z 10 dětí se čistí zuby déle.*
*pokud se používá
s časovačem Disney Magic

Extra měkká vlákna určena speciálně
pro čištění zubů dětí starších 3 let.

Oxyjet

Tato koncovka je určena
pouze pro ústní sprchu
Oral-B®

Koncovka mísí vzduch s vodou, čímž vytváří vzduchové
mikrobublinky, které ničí bakterie, způsobující usazování
zubního plaku.

D White

Precision Clean

NOVINKA

TriZone

Floss Action

Stages Power

Zubní lékaři doporučují vyměnit zubní kartáček každé 3 měsíce. Vyměnitelné kartáčkové hlavy Oral-B ® mají speciální indikátorová vlákna, která při používání postupně
blednou a upozorňují tak uživatele, že kartáčkovou hlavu je třeba vyměnit, čímž se zajistí lepší účinnost čištění zubů, než při používání klasického manuálního zubního kartáčku.





Kartáčkové hlavy Oral-B®

Kartáčkové hlavy Oral-B®

ORAL-B®
CROSS°ACTION

ORAL-B®
FLOSS°ACTION
• Unikátní vlákna Micropulse dosahují hluboko do
mezizubních prostor a pomáhají odstraňovat zubní plak.

• Vlákna CrissCross uložená v úhlu 16 stupňů dosahují
hluboko do mezizubních prostor. V porovnání s běžným
manuálním zubním kartáčkem narušují a odstraňují
až o 100 % více zubního plaku.

2 ks

4 ks 8 ks

• Doporučuje se každému, kdo vyžaduje obzvláště důkladné
čištění mezizubních prostor.

2 ks 4 ks

ORAL-B®
TRIZONE
• Dosahuje až dvakrát hlouběji do mezizubních prostor.*

ORAL-B®
SENSITIVE°ULTRATHIN
• Má obzvláště měkká vlákna, je šetrná
k dásním a účinná při čištění.

* v porovnání s běžným manuálním zubním kartáčkem

• Doporučuje se lidem s citlivými dásněmi, včetně těch,
kteří podstoupili chirurgický zákrok, periodontální
ošetření či v nedávné minulosti získali implantát.

2 ks 4 ks

4 ks

ORAL-B®
STAGES°POWER

ORAL-B®
½D°WHITE°
• Speciálně navržená lešticí vložka drží pastu uvnitř a účinně
odstraňuje skvrny, čímž zuby přirozeně bělí.

• Menší kartáčkové hlavy a speciální vlákna zajišťují super
šetrné čištění, uzpůsobené speciálně pro malá dětská ústa
a dětské zuby.

• Doporučuje se každému, kdo má na zubech viditelné
skvrny a kdo si chce udržet přirozeně bílé zuby.

2 ks 4 ks

ORAL-B®
PRECISION°CLEAN

ORAL-B®
OXYJET

• Vlákna Flexi-soÀ čistí zuby účinně a šetrně.

• Mísením vzduchu a vody vznikají mikrobublinky, které
působí na bakterie odpovědné za vznik zubního plaku.

• Doporučuje se všem.

2 ks 4 ks 2 ks 4 ks 2 ks 4 ks

• Doporučuje se pro děti od věku 3 let.

4 ks

2 ks 4 ks 8 ks





Poznámky
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