Začnite ščetkati med
zobmi

Navodilo za paciente
MADE IN SWEDEN

Medzobno čiščenje
Medzobna ščetka čisti prostor med zobmi, kamor navadna
ščetka ne doseže. Vsakodnevna uporaba kot dopolnilo ščetkanju
z navadno ščetko pomaga vzdrževati zdravje zob in dlesni.
Široka paleta TePe medzobnih ščetk omogoča izbiro za vsako
potrebo. Na voljo so z različnimi dolžinami ročajev, kotov in vrst
vlaken. Za lažje razlikovanje velikosti ima vsaka svojo barvo.
Za varno uporabo imajo vse ščetke plastificirano žico. Pri izbiri
velikosti ščetke vam lahko svetuje vaš zobozdravnik ali zobni
higienik.

TePe − skrbimo za zdrave nasmehe
TePe skrbi za zdrave nasmehe že od leta 1965, ko so v Malmöju na
Švedskem pričeli z razvojem in proizvodnjo medzobnih ščetk, zobnih
ščetk in drugih izdelkov za ustno higieno. Vsi izdelki TePe so razviti v
sodelovanju z zobozdravstvenimi strokovnjaki in so na voljo na več
kot 50 tržiščih po celem svetu.

Kako ščetkati med zobmi ?
1. Ščetko nežno vstavite v medzobni prostor. Za pomoč
uporabite ogledalo. Uporabljajte ustrezno velikost ščetke.
Le-ta mora drseti v medzobnem prostoru brez uporabe
sile.
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3. Po uporabi ščetko sperite z vodo. Zamenjajte jo, ko se
vlakna izrabijo.
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2. Ščetko nekajkrat nežno premikajte naprej in nazaj.

Gel za medzobne ščetke
TePe gel s fluorom nudi
dodatno zaščito pred zobno
gnilobo med zobmi.
Antibakterijski TePe Gingival gel
vsebuje učinkovito kombinacijo
klorhexidina in fluora za zaščito
dlesni in zob.

TePe medzobne ščetke
TePe Original ščetke so na voljo v devetih velikostih, kar ustreza
vsem velikostim medzobnega prostora. Za lažje razlikovanje ima
vsaka velikost svojo barvo. Za varno uporabo je žica na vseh
ščetkah plastificirana. Praktični ročaj in kvalitetna vlakna omogočajo
učinkovito čiščenje.

Zob ima pet strani.
Ali čistite vse ?
Z zobno ščetko čistimo sprednjo, zadnjo in zgornjo (grizno)
površino zoba. Pogosto pozabimo, da ima zob še dve površini
med zobmi.

Zobne nitke
Izbirate lahko med tremi izdelki
za učinkovito odstranjevanje
oblog. TePe Dental Floss je
povoskana, široka in ploščata
zobna nitka.

Na voljo je tudi paleta posebno mehkih ščetk Extra soft.

Za lažji dostop do medzobnih prostorov
zadnjih zob rahlo ukrivite ščetko. Ukrivljene
ščetke ne ravnajte. Za ščetkanje med sprednjimi zobmi uporabite drugo ravno ščetko.

TePe Multifloss ima trdi končni
del za lažjo vstavitev, zadebeljeni in tanki del, kar omogoča
čiščenje različno velikih medzobnih prostorov.

Plastični pokrovček lahko uporabite kot
higiensko zaščito in podaljšek ročaja.

Posebni
sploščeni
del

Največ ustnih bolezni se prične med zobmi. Z vsakodnevnim
medzobnim čiščenjem lahko uspešno preprečimo obolenje
dlesni in zobno gnilobo. TePe nudi široko izbiro pripomočkov za
učinkovito odstranjevanje oblog iz medzobnih prostorov.
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Ali veste, da navadno ščetkanje očisti
samo 60% zoba ?

Trije enostavni koraki za zdrav nasmeh
in svež dah:
1. Dvakrat dnevno ščetkajte zobe s ščetko in zobno kremo
s fluorom.

TePe Angle™
– ukrivljena medzobna ščetka
Za boljši dostop ščetke do vseh medzobnih prostorov je ročaj
ukrivljen. Namenjena je za čiščenje v zadnjem delu in z notranje strani
ust. Dolg sploščen ročaj nudi ergonomski prijem in enostavno uporabo.
Na voljo je v šestih velikostih in plastificirano žico.

2. Medzobne prostore čistite z medzobno ščetko, nitko ali
zobotrebcem.
3. S strgalom za jezik odstranite bakterije z jezika.
Čiščenje z
zunanje strani.

Čiščenje z
notranje strani.

TePe Mini Flosser™ je
priročno držalo z nitko in
posebnim sploščenim delom
za varno vstavitev v medzobni
prostor.

Zobotrebci

TePe PlaqSearch™

Leseni zobotrebci TePe imajo
trikotno obliko, ki se prilega
naravni obliki medzobnega
prostora. Na voljo so v treh
velikostih, z ali brez fluora.

S tableto za odkrivanje
zobnih oblog lahko preverite
učinkovitost ščetkanja zob.
PlaqSearch vam obarva nove
(rdeče) in stare(modro) zobne
obloge.

Zelo tanek plastični zobotrebec je primeren za ozke medzobne prostore. Rahlo strukturirana površina omogoča
učinkovitejše čiščenje.

