
PŁYN DO 
PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ ORAL-B 
PRO EXPERT 
STRONG TEETH 
• 24-godzinna 

ochrona przed 
płytką bakteryjną*

• Delikatny, bez alkoholu
• Zawiera fluor
• Miętowy smak

NIĆ 
DENTYSTYCZNA
ORAL-B SUPER 
FLOSS
• Nić 3 w 1 
• Sztywna 

końcówka do czyszczenia 
obszarów pod aparatami i 
elementów protetycznych

• Miękka gąbka czyszcząca 
do czyszczenia wokół 
aparatów oraz szerokich 
przestrzeni

ORAL-B PRO 2
• Wyjątkowe działanie czyszczące ORP
• 2 minutowy PRO timer, wizualny 

czujnik siły nacisku
• 2 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia 

codziennego i tryb delikatnego 
czyszczenia

• Wymienna końcówka Sensi UltraThin

ORAL-B SMART 4
• Wyjątkowe działanie 

czyszczące ORP
• 2 minutowy PRO timer, 

wizualny czujnik siły 
nacisku, bateria litowo-
jonowa, Bluetooth  
i połączenie z aplikacją 
Oral-B,

• 3 tryby szczotkowania: tryb czyszczenia codziennego, 
tryb delikatnego czyszczenia i tryb wybielania

• 2 wymienne końcówki: Sensi UltraThin i Cross Action

ORAL-B GENIUS X
• Wyjątkowe działanie 

czyszczące ORP
• 2 minutowy PRO timer, 

wizualny czujnik siły nacisku, 
technologia sztucznej 
inteligencji, połączenie z 
aplikacją Oral-B, Smart Ring, 
bateria litowo-jonowa

• 6 trybów szczotkowania, 
w tym tryb pielęgnacji dziąseł, tryb delikatnego 
czyszczenia, tryb wybielania i tryb czyszczenia języka

• Wymienna końcówka Sensi UltraThin
• Etui podróżne

UTRZYMANIE IMPLANTU 
ZALEŻY OD CIEBIE

DBAJ O HIGIENĘ JAMY USTNEJ,  
ABY POPRAWIĆ ZDROWIE DZIĄSEŁ 
I UTRZYMAĆ DŁUGOTRWAŁY EFEKT 
LECZENIA IMPLANTOLOGICZNEGO
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POPRAW STAN ZDROWIA 
DZIĄSEŁ, ABY TWOJE IMPLANTY 

STOMATOLOGICZNE UTRZYMAŁY 
SIĘ JAK NAJDŁUŻEJ

ORAL-B® MOŻE CI POMÓC
Wykorzystaj możliwość rozpoczęcia leczenia 

implantologicznego do podjęcia zmian w Twoich 
nawykach higienicznych, jeszcze przed zabiegiem.

REKOMENDOWANE 
SZCZOTECZKI ORAL-B

REKOMENDOWANE 
PRODUKTY ORAL-B

IRYGATORY 
ORAL-B

ORAL-B AQUACARE 6
PRO EXPERT
• 3 poziomy ciśnienia: 
intensywny, średni, 
delikatny
• 2 rodzaje strumienia
• 2 wymienne końcówki
• Przenośna ładowarka

WYMIENNE KOŃCÓWKI ORAL-B 
ORTHO CARE ESSENTIALS
• Specjalne włókna do czyszczenia trudno 

dostępnych miejsc
• Zalecane dla pacjentów z implantami, 

mostami, koronami i aparatami 
ortodontycznymi

ORAL-B 
PROFESSIONAL 
GUM&ENAMEL  
PRO-REPAIR
• Pomaga zapobiegać 

problemom w jamie 
ustnej

• Pomaga odbudować 
szkliwo

ORAL-B 
PROFESSIONAL 
GUMLINE  
PRO-PURIFY
• Oczyszcza linię dziąseł 

redukując płytkę 
bakteryjną

• Delikatnie łagodzi  
i chłodzi

WYMIENNA KOŃCÓWKA ORAL-B SENSI 
ULTRATHIN
• Łączy w sobie normalne włókna  

do czyszczenia powierzchni zębów oraz 
ultracienkie włókna zapewniające delikatne 
szczotkowanie

• Pomaga zapobiegać problemom  
z dziąsłami

ORAL-B AQUACARE 4
• 2 poziomy ciśnienia: 
normalny, delikatny
• 2 rodzaje strumienia
• 1 wymienna końcówka
• Przenośna ładowarka

TECHNOLOGIA OXYJET
Mikrobąbelki wzbogacają wodę w tlen,  
co pozwala poprawiać stan zdrowia dziąseł

TRYB NA ŻĄDANIE
Dla precyzyjnego czyszczenia określonych 
obszarów w jamie ustnej

POZIOMY INTENSYWNOŚCI
Dopasuj intensywność ciśnienia wody w trybie 
intensywnym, średnim lub delikatnym

STRUMIENIE
Możliwość wyboru punktowego  
lub rotacyjnego strumienia wody zapewni 
delikatne czyszczenie przestrzeni 
międzyzębowych

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ SZCZOTECZKĘ 
ELEKTRYCZNĄ ORAL-B?

Wyjątkowa oscylacyjno-rotacyjno-
pulsacyjna technologia Oral-B 
pomaga:

1. SZCZOTKOWAĆ BEZ WYSIŁKU 
Czyszczenie wszystkich zębów jeden  
po drugim

2. UZYSKAĆ LEPSZE CZYSZCZENIE 
Lepsze usuwanie płytki bakteryjnej 
w porównaniu ze szczoteczkami 
manualnymi1

3. SPERSONALIZOWAĆ 
CZYSZCZENIE 
Zróżnicowane właściwości różnych 
modeli szczoteczek, różne tryby 
szczotkowania oraz wymienne końcówki 
szczoteczek

APLIKACJA 
ORAL-B
Stosowanie 
aplikacji Oral-B 
zwiększa 
motywację do 
dbania o jamę 
ustną

Szczoteczki elektryczne Oral-B poprawiają nawyki 
związane ze szczotkowaniem zębów, wspomagają 
utrzymanie implantów oraz poprawiają stan zdrowia 
dziąseł.

Nowa linia bezprzewodowych irygatorów Oral-B 
AquaCare umożliwia delikatne oczyszczanie 
przestrzeni międzyzębowych.

Bibliografia: 1. Ccahuana�Vasquez, RA, et al., Int J Dent Hygiene 2018;1–8 ORP – ruchy oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjne * gdy stosowany jest 2 razy dziennie



Proces gojenia obejmuje 
dwie fazy:

1. Gojenie się rany może 
potrwać do 3 tygodni. W 
tym czasie zęby i dziąsła 
w okolicy miejsca po 
zabiegu należy myć za 
pomocą bardzo miękkiej 
szczoteczki. Należy unikać 
szczotkowania samego 
miejsca nacięcia, aż do czasu usunięcia szwów. 
Należy nadal bardzo dokładnie szczotkować 
pozostałą część jamy ustnej.

2. Proces integracji implantu z kością może potrwać 
nawet do 9 miesięcy.

Gdy wszystko się zagoi, na implancie zostanie 
zamocowany łącznik. Kolejno wykonane będzie 
odpowiednie uzupełnienie protetyczne (korona, most, 
proteza), które następnie zostanie osadzone  
na łączniku. Na tym zakończy się cały proces leczenia 
implantologicznego. Aby zapewnić jak najdłuższe 
utrzymanie Twojego implantu kluczowa jest ciągła, 
odpowiednia higiena jamy ustnej.

PO WSZCZEPIENIU IMPLANTU 
STOMATOLOGICZNEGO, ISTOTNE JEST 
UTRZYMANIE DOBREJ HIGIENY JAMY USTNEJ

Należy regularnie zgłaszać się na wizyty 
kontrolne do swojego lekarza dentysty, 
przynajmniej co 6 miesięcy.

ETAPY LECZENIA 
IMPLANTOLOGICZNEGO

Czas pomiędzy ekstrakcją zęba, a wprowadzeniem 
implantu jest ustalany indywidualnie dla każdego 
pacjenta. Wykorzystaj ten czas, aby poprawić swój 
sposób szczotkowania zębów, postępując zgodnie z 
zaleceniami Twojego lekarza dentysty lub higienistki.

ZADBAJ O SWOJĄ INWESTYCJĘ 
W ZDROWIE JAMY USTNEJ

FAKTY DOTYCZĄCE 
IMPLANTÓW

NAJWIĘKSZE CZYNNIKI 
RYZYKA ODRZUCENIA 
IMPLANTU TO:

• Odkładanie się płytki 
bakteryjnej

• Palenie

• Nawracające choroby 
dziąseł

Wszczepienie implantu to inwestycja, zarówno jeśli 
chodzi o czas, jak i pieniądze. Dbanie o higienę 
jamy ustnej może pomóc zapewnić sukces leczenia 
implantologicznego.

STAN
PRAWIDŁOWY 

STAN
NIEPRAWIDŁOWY

JUŻ DZIŚ PODEJMIJ DZIAŁANIA,  
KTÓRE POMOGĄ CI UTRZYMAĆ IMPLANT  

JAK NAJDŁUŻEJ

DWUETAPOWE OCZYSZCZANIE ZĘBÓW MAJĄCE NA CELU 
POPRAWĘ STANU ZDROWIA TWOICH DZIĄSEŁ

* w porównaniu ze zwykłą szczoteczką manualną i zwykłą pastą do zębów

KROK 1 
SZCZOTKUJ ZĘBY DWA 
RAZY DZIENNIE  
wykorzystując sprawdzone 
produkty, które pomagają 
osiągnąć lepsze zdrowie dziąseł*

Okrągła główka precyzyjnie 
otacza każdy ząb, zapewniając 
lepsze czyszczenie i zdrowsze 
dziąsła*

Czujnik siły nacisku pozwala 
ograniczyć agresywne 
szczotkowanie

Pro-Timer zachęca do 
szczotkowania przez zalecane 
2 minuty

Technologia wykrywania 
położenia/Sztuczna 
inteligencja prowadzi Cię 
i uczy, aby z każdym dniem 
jeszcze lepiej szczotkować 
zęby

Posiada wysoki poziom 
stabilizowanego fluorku 
cyny, dzięki czemu
pozwala redukować płytkę 
bakteryjną.

GENIUS™

GUM PRO-PURIFY 
DEEP CLEAN

KROK 2 
CZYŚĆ PRZESTRZENIE 
WOKÓŁ ZĘBÓW    
i implantów specjalistycznymi 
produktami

Podejmowanie dodatkowych działań w celu 
zachowania zdrowia jamy ustnej pozwoli Ci 
zachować implant w dobrym stanie. Poniższe 
produkty ułatwią Ci usuwanie płytki bakteryjnej 
wokół implantu:

Pomaga dogłębnie 
oczyścić przestrzenie 
wokół zębów

KOŃCÓWKA 
INTERSPACE

Delikatne oczyszczanie 
przestrzeni 
międzyzębowych  
dla zdrowych dziąseł

Nić dentystyczna ze 
sztywną końcówką 
dociera do przestrzeni 
międzyzębowych  
i skutecznie usuwa z nich 
płytkę bakteryjną 

SUPERFLOSS™

IRYGATOR 
AQUACARE

Należy zwracać szczególną uwagę na 
wczesne objawy zapalenia tkanek wokół 
implantu, takie jak stan zapalny, krwawienie 
dziąseł i odkładanie się płytki bakteryjnej.

Zęby należy czyścić zgodnie z zaleceniami 
lekarza dentysty lub higienistki, aby usunąć 
szkodliwe bakterie z dziąseł  
i okolicy wokół implantu.

Już dzisiaj zadbaj o 
poprawę higieny jamy 
ustnej, aby Twoje dziąsła 
były zdrowsze, a przyszła 
implantacja zakończyła 
się sukcesem.

CZY WIESZ, 
ŻE?

PRODUKTY ORAL-B TO PRODUKTY O KLINICZNIE 
POTWIERDZONEJ SKUTECZNOŚCI, KTÓRE POMAGAJĄ 

UTRZYMAĆ DZIĄSŁA ORAZ OKOLICE IMPLANTÓW  
W DOBRYM STANIE

FAZA 3FAZA 1

FAZA 2

ŁĄCZNIK OSADZONA KORONA

EKSTRAKCJA ZĘBA WSZCZEPIENIE 
IMPLANTU

GOJENIE




