Портативний іригатор
для порожнини рота
Модель: 5013
Обертання

ЕФЕКТИВНЕ ВИДАЛЕННЯ ЗУБНОГО НАЛЬОТУ
Видаляє бактерiї з глибоких мiжзубних промiжкiв та пiд лiнiєю ясен,
куди не досягає зубна щiтка та зубна нитка

ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЯСЕН
Масажує та стимулює ясна, для покращення кровообігу і збереження
сили i здоров’я ясен

НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ОЧИЩЕННЯ НАВКОЛО БРЕКЕТIВ
lдеально пiдходить для очищення навколо зубних мостiв, коронок
i брекетiв

360o

Rotated

Ергономічна ручка і насадка що обертається на 360º забезпечують
легкий доступ до будь-якої ділянки порожнини рота

Зручне заповнення резервуара водою

Легка зміна насадки натисканням на кнопку

Високоякісний Li-ion акумулятор, бездротове індукційне заряджання
для зручності у використанні

Насадка
Кнопка зняття насадки

Кнопка включення/
виключення
Кнопка вибору режиму
• 3 режима роботи: нормальний,
м’який і пульсуючий
з LED індикацією, дозволяють
вибрати оптимальний тиск води
в діапазоні від 40 до 90 PSI

Індикатор режиму

• 2-ох хвилинний автоматичний таймер
• Резервуар для води об’ємом 150 мл.
Зручне заповнення резервуара водою

Резервуар для води

• Індукційна зарядка, універсальна
напруга (100-240 В)
• Водонепроникний дизайн класу IPX7
• Низький рівень шуму ≤75dB
• Розмір пристрою:
57 (Ш) x 75 (Г) x 195 (В) мм

Зарядна
станція

prooral 5013
Портативний іригатор
для порожнини рота

Для здоров’я порожнини рота

Ефективне видалення зубного нальоту

Більш
Ретельно

Іригатор видаляє 99,9% зубного нальоту з ділянок,
які обробляються. Здійснює глибоке очищення
міжзубного простору і вздовж лінії ясен, куди не
досягає зубна щітка і зубна нитка. Забезпечує
відчуття чистоти і свіжості.

Покращення стану ясен
Струмінь води зі змінною сильною і слабкою
пульсацією комфортно масує ясна і стимулює
кровообіг. Це зміцнює ясна і робить їх сильними і
здоровими. Іригатор перевершує традиційну зубну
нитку як у зменшенні запалення ясен (гінгивіт і
пародонтит), так і у зниженні кровоточивості ясен.

Більш
Корисно

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ:
- Іригатор х 1 шт.
- Зарядна станція x 1 шт.
- Резервуар для води х 1 шт.
- Насадка стандартна х 2 шт.

Більш помітний ефект очищення

Більш
Ефективно

Потужний і тонкий струмінь води ідеально очищує
ділянки навколо ортодонтичних апаратів: брекетів,
мостів, коронок і так далі; набагато ефективніше
традиційної зубної нитки.

ОПЦIОНАЛЬНО:
- Насадка ортодонтична
- Насадка шкребок для язика
- Дорожній футляр

3 режима роботи: нормальний, м’який
і пульсуючий, для задоволення
різних потреб

хв.

0.6 мм

Високоякісний Li-ion акумулятор,
бездротове індукційне заряджання

2-х хвилинний автоматичний таймер
150 мл

0,6 мм ультратонкий, високочастотний,
пульсуючий струмінь води
Низький рівень шуму

Резервуар для води об’ємом 150 мл.
Зручне заповнення резервуара водою
Водонепроникний дизайн класу IPX7

AC

100-240V

Універсальна напруга (100-240 В)
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