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Ohranimo zdrave zobe 
in dlesni.

Zastopa in prodaja: Diafit d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi
T: 02/674 08 51, 02/674 08 52, F: 02/674 08 89, E: info@diafit.si, www.diafit.si

Pik Pocket® nastavek za 
čiščenje žepkov dlesni 
ter kontrolo vnetij 
in krvavitev okrog 
implantatov.

Posebni nastavek za 
čiščenje fiksnih aparatov 
zmanjša krvavitve in 
vnetja ter prispeva k 
zdravju zob.

Nastavek za čiščenje jezika 
odstrani bakterije, ki so 
eden izmed vzrokov za 
slab zadah.

Standardni nastavek s 
pulzirajočim curkom 
masira naše dlesni in jih 
krepi. Tudi kapilare so 
odpornejše.

Pri izboru prhe pazite na dva pogoja za njeno učinkovitost. Prvi je pulzira-
joč curek, kjer voda brizga iz prhe po kapljicah. Najučinkovitejša frekvenca 
je med 1200 in 1400 kapljic na minuto. Takrat čas med dvema pulzoma 
zadostuje za prožno gibanje dlesni in pospešen krvni obtok. Frekvenca je 
bistvena tudi za učinkovito odstranjevanje zobnih oblog iz medzobnega 
prostora. Drugi pogoj je tlak vode v območju med 3,8 in 6,2 bar. Nižji tlak 
nima zadostnega učinka odstranjevanja zobnih oblog, premočan pa lahko 
poškoduje dlesni. 

Varnost in učinkovitost Waterpik® zobnih prh potrjuje več kot 45 kliničnih 
študij neodvisnih organizacij. So tudi edine prhe s klinično testirano upo-
rabo pri diabetikih. 

Uporaba zobne prhe Waterpik
Waterpik zobna prha omogoča nastavitev tlaka curka, kar omogoči 
lažje privajanje na prhanje zob tistim, ki se s tovrstno nego srečujejo 
prvič. Pred prvo uporabo nastavite regulator tlaka na najnižjo stopnjo. 
Nato postopoma povečujte tlak vodnega curka do želene stopnje.

Prhanje pričnite s standardnim nastavkom. Vodni curek usmerite na 
rob dlesni pod kotom 90°. Usta rahlo zaprite, da preprečite škropljenje 
naokrog. Le toliko, da bo voda nemoteno odtekala iz ust v umivalnik.

Z uporabo nastavka za čiščenje jezika odstranimo bakterije z jezika, 
ki so prav tako eden izmed krivcev za zadah.

Prhi Waterpik je dodan ortodontski nastavek za spiranje in krtačenje 
težko dostopnih mest okrog ortodontskega aparata. Z vodo, ki priteka 
skozi nastavek boste odstranili ostanke hrane.

Učinkovitost zobnih prh Waterpik dokazuje preko 45 kliničnih študij. 
Večina študij je bila izvedenih z uporabo vode. S prho se lahko upo-
rabljajo antibakterijska sredstva, vendar je treba po njihovi uporabi iz-
vesti temeljito čiščenje prhe v skladu z navodili.

Sonična ščetka OMRON in zobna prha WATERPIK

Priporočamo, da pričnete s čiščenjem kočnikov in se počasi pomika-
te proti sprednji strani. Z brizgalnim nastavkom počasi drsite po robu 
dlesni in se med zobmi za kratek čas ustavite. Nadaljujte dokler ne 
očistite vse predele okoli zob in med njimi.

Posebni napotki
S pomočjo Pik Pocket® nastavka lahko voda ali antibakterijska raz-
topina prodre globoko pod rob dlesni in očisti paradontalne žepke. 
Mehko konico nastavka prislonimo k zobu pod kotom 45° in previdno 
potisnemo konico pod rob dlesni v žepek. Regulator tlaka nastavimo 
na najnižjo stopnjo. Z nastavkom se nato sistematično pomikamo po 
robu dlesni do naslednjega žepka.

Zobna prha
Waterpik WP100

Moč vode.




