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TePe - Φροντίζουμε για Υγιή Χαμόγελα
Φροντίστε το χαμόγελό σας!
Αν έχετε στο στόμα σας ακίνητα ορθοδοντικά
μηχανήματα, δηλαδή αν φοράτε σιδεράκια, είναι
δυσκολότερο να καθαρίσετε τα δόντια σας. Η
πλάκα συσσωρεύεται γρήγορα γύρω από τα
ακίνητα μηχανήματα και το αποτέλεσμα μπορεί να
είναι τερηδόνα, φλεγμονή των ούλων και κακοσμία
της αναπνοής.
Το βούρτσισμα και μόνο συχνά δεν είναι αρκετό,
ενώ ειδικά μέσα καθαρισμού διευκολύνουν το
καθάρισμα. Η βοηθός οδοντιάτρου / ορθοδοντικού
μπορεί να σας προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα και
να σας διδάξει τις σωστές τεχνικές καθαρισμού.

Η TePe είναι μια Σουηδική εταιρεία που κατασκευάζει και διαθέτει
υψηλής ποιότητας προϊόντα στοματικής υγιεινής από το 1965.Ο
σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγή πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στο Malmö της Σουηδίας. Η
συνεχής εξέλιξη των προϊόντων σε στενή συνεργασία με ειδικούς
στον κλάδο της οδοντιατρικής έχει ως αποτέλεσμα, η TePe
να είναι ηγετική στον τομέα των προϊόντων της προληπτικής
οδοντιατρικής φροντίδας. Σήμερα, τα μεσοδόντια βουρτσάκια
μας, οι οδοντόβουρτσες και οι οδοντογλυφίδες διατίθενται σε 50
χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.placcontrol.gr

Φροντίζοντας τα σιδεράκια σας
ΤΗΛ. 800 11 75222
(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

- ένας οδηγός για τους ασθενείς

TePe Οδοντόβουρτσες
Ο καθημερινός καθαρισμός των δοντιών με μια
κοινή οδοντόβουρτσα είναι η βάση για καλή υγεία
της στοματικής κοιλότητας. Οι οδοντόβουρτσες
της TePe έχουν εύχρηστες λαβές, μαλακές ίνες και
μικρές κεφαλές για εύκολη πρόσβαση σε όλες τις
οδοντικές επιφάνειες.

Οι οδοντόβουρτσες Select
διατίθενται με
ευχάριστες
παραστάσεις –
TePe GraphicTM

TePe SelectTM

TePe InterspaceTM

H οδοντόβουρτσα TePe Select διατίθεται σε δυο μεγέθη. Η Select
Compact έχει μικρότερη κεφαλή για καλύτερη προσπέλαση σε
περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.

Αυτή η βούρτσα που σχηματίζει γωνία και έχει έναν λεπτό
και μυτερό θύσανο είναι ιδανική για τον καθαρισμό κρίσιμων
περιοχών, που βρίσκονται κοντά στα μπράκετ και κάτω από το
ορθοδοντικό σύρμα. Οι κεφαλές της οδοντόβουρτσας μπορούν
να αλλάζουν.

TePe SupremeTM

TePe Compact TuftTM (μονότουφη)

Μια οδοντόβουρτσα με ελαφρώς μεγαλύτερη κεφαλή και ειδικά
σχεδιασμένες ίνες σε δυο επίπεδα. Οι μακρύτερες ίνες επιτρέπουν
την καλύτερη προσπέλαση κάτω από το ορθοδοντικό σύρμα.

H βούρτσα αυτή σχηματίζει γωνία, έχει μια στρογγυλή κεφαλή και
είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό γύρω από τα μπράκετ και κατά
μήκος της παρυφής των ούλων.

TePe Ορθοδοντική Οδοντόβουρτσα IMPL/ORT
Μια οδοντόβουρτσα με δυο σειρές ινών, με μια εξαιρετικά στενή
κεφαλή, σχεδιασμένη για να διευκολύνει την πρόσβαση και να
πετυχαίνει έναν αποτελεσματικό καθαρισμό.

Συμβουλή
• Βουρτσίστε με μια μαλακιά οδοντόβουρτσα και με
φθοριούχο οδοντόκρεμα δυο φορές την ημέρα.

Κάτω από το ορθο- Ανάμεσα στα δόντια.
δοντικό σύρμα.

TePe Μεσοδόντια βουρτσάκια

Τα μεσοδόντια βουρτσάκια είναι πολύ χρήσιμα για τον καθαρισμό
γύρω από τα μπράκετ και κάτω από το ορθοδοντικό σύρμα. Είναι
επίσης κατάλληλα για τον καθαρισμό ανάμεσα στα δόντια. Τα
Μεσοδόντια Βουρτσάκια της TePe διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

• Χρησιμοποιείστε μια ειδική βούρτσα για επιπλέον
καθάρισμα σε περιοχές με δύσκολη πρόσβαση.
• Αποφύγετε τα ποτά με ζάχαρη και τα γλυκά ανάμεσα
στα γεύματα.

Κρίσιμες περιοχές:
• Κατά μήκος της
παρυφής των ούλων
• Κάτω από το σύρμα
• Γύρω από τα μπράκετ

• Για επιπλέον προστασία από την τερηδόνα, χρησιμοποιείστε το ζελέ με φθόριο της TePe, μετά το βούρτσισμα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
www. placcontrol.gr

Κάλυμμα για την Κεφαλή της
Οδοντόβουρτσας
Ένα μικρό πρακτικό κάλυμμα ταξιδιού που
διατηρεί την οδοντόβουρτσα καθαρή μέσα
στην τσάντα.

TePe Ζελέ με Φθόριο
Για επιπλέον προστασία από την τερηδόνα, χρησιμοποιείστε
το Μεσοδόντιο Ζελέ της TePe με Φθόριο. Το ζελέ εφαρμόζεται
εύκολα με μια μονοθύσανη οδοντόβουρτσα ή με ένα
μεσοδόντιο βουρτσάκι. Για καλύτερη επίδραση του φθορίου,
χρησιμοποιείστε το μετά το βούρτσισμα. Μην ξεπλένετε το
στόμα μετά τη χρήση.

