
Наръчник за пациента

Грижа за Вашите импланти

Грижа за 
импланти
Добрата грижа за имплантите е жизненоважна 
за дългосрочен успех. Професионалните 
насоки за добри хигиенни навици на устата и 
подходящи продукти са от голямо значение за 
предотвратяването на периимплантен мукозит и 
периимплантит.

Информационни материали
„Грижа за Вашите импланти“ е 
наръчник за пациента с информация 
за подпомагане на ефикасната грижа 
у дома. 

TePe Implant Kit
Съдържа три професионално подбрани 
четки за зъби за почистване на всички 
повърхности на имплантите – Implant Care, 
Implant Brush и интердентална четка.
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TePe Implant Care™

TePe Implant Brush

TePe Compact Tuft™

Конец на ТеРе за мостове & импланти

Интердентални четки ТеРе

Изключително тясна глава на четката, подходяща за 
почистване от страната на бузите на мост, поддържан от 
имплант.

Малкият сноп влакна улеснява почистването на 
имплантите. Подходяща и за свързващите части на 
цели протези.

Гъбест влакнест конец за почистване около имплантите.

Почистване в импланта от страната 
на бузите.

Под свръзката 
при цяла протеза.

Извитата шийка на четката улеснява почистване от 
страната на езика и на небцето.

Възпалението при периимплантит е често срещано сред 
пациенти с импланти. Добрата хигиена на устата е от голямо 
значение, тъй като липсата на такава увеличава риска от 
периимплантит.

Heitz-Mayfield LJ 
Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. 
J Clin Periodontol 2008;35:292–304.

Koldsland OC, et al.
Prevalence of peri-implantitis related to severity of the disease with 
different degrees of bone loss.
J Periodontol 2010;81:231–238.

От страната на 
небцето.
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Грижа за  брекетите Ви

Наръчник за пациента

Ортодонтска 
грижа
Фиксираните ортодонтски апарати усложняват 
почистването. Плаката бързо се натрупва 
около брекети, свръзки и телчета. За да се 
предотврати възпалението на венците и кариес, 
системното почистване е крайно необходимо.

Критични области на 
натрупване на плаката: 

• Покрай линията на венеца
• Покрай брекетите
• Под телчетата

Информационен материал
„Грижа за брекетите Ви“ е наръчник за 
подходящи продукти и грижа у дома за 
пациенти с ортодонтски апарати.
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Фиксираните ортодонтски апарати увеличават броя на зоните, 
където се натрупва плака. Насърчаването на пациентите да 
контролират строго плаката е от първостепенна важност за 
намаляване на рисковете от кариес и възпаление на венците.

Opsahl Vital S, et al.
Caries risk and orthodontic treatment.

Int Orthod 2010;8:28–45.

Atassi F, et al.

Oral hygiene status among orthodontic patients.

J Contemp Dent Pract 2010;11:E025–32.

TePe Interspace™

Заостреният сноп влакна е идеален 
за почистване около брекетите и под 
телчетата.

TePe Orthodontic Brush

Изключително тясната глава на 
четката позволява почистването около 
брекетите и телчетата.

Почистване под 
телчето.

Интердентални четки TePe

Интердентално 
почистване под 
телчето.

Интердентално 
почистване под 
ритейнъра.

Четката за зъби с влакна на две 
нива улеснява достъпа около 
ортодонтските апарати.

TePe Supreme™

TePe Compact Tuft™

Заобленият сноп е подходящ за 
почистване около брекетите и 
покрай линията на венеца.

TePe Implant Care™

Извитата шийка улеснява почистването 
на ортодонтски апарати за езика.
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Денталната грижа за деца

Наръчник за пациента

Информационен материал
„Денталната грижа за деца“ включва 
полезни насоки и съвети за родители 
и подчертава важността на добрите 
навици за хигиена на устата от 
детска възраст. 

Педодонтска 
грижа
Развиването на добри навици за хигиена на 
устата в ранна възраст е първата крачка към 
здравето на устата за цял живот. Още след 
пробиването на първия зъб е време да се 
започне миене на зъбите с четка.        

Сканирайте QR кода или посетете 
уебсайта ни, за да разберете 
повече за детските зъби.
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TePe Mini™
Четка за зъби с изключително малка глава, препоръчителна за 
употреба още върху първото зъбче до 3-4 годишна възраст.

TePe Mini Flosser™
Децата, изложени на по-висок риск от кариес и/или възпаление 
на венците, се нуждаят от помощ за интердентално почистване. 
Mini Flosser  предоставя стабилно захващане на възрастния, 
който помага на детето.

TePe PlaqSearch™
Разкриваща таблетка в два нюанса, която показва новата и 
старата плака. Удобен образователен инструмент за предаване 
на добри техники за миене на зъбите на децата.

TePe Special Care™ Compact
Четка за зъби със свръх меки влакна и малка глава. Препоръчва 
се след травми или операции в устата.

TePe Select™
По-широката глава на четката я прави подходяща за по-големи 
деца.

TePe Select™ Compact
Тази четка е с малко по-широка глава, отколкото TePe Mini. 
Подходяща за деца от 3 години нагоре. 

TePe Compact Tuft™
Тази четка с един сноп влакна е идеална за 
почистване на важната оклузна повърхност 
при растящи кътници.

Миенето на зъбите с паста за зъби с флуорид е много важно 
за предотвратяването на кариеси у децата.

Twetman S 
Caries prevention with fluoride toothpaste in children: an update.
Eur Arch Paediatr Dent 2009;10:162–167.

Повторно натрупване на плака (оцветени зони)
48 часа след професионално почистване на зъбите

Частично 
поникнал 
кътник.

Поникнал 
кътник с пълна 
дъвкателна 
способност.

Изменено от ТеРе с разрешението на Prof. P. Axelsson, DDS, Odont. Dr.
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Extra soft

0.45 mm  
 

0.5 mm 
 

 

0.6 mm 
 

 

0.7 mm 
 

 

0.8 mm 
 

 

1.1 mm 
 

Original

0.4 mm  
 

0.45 mm  
 

0.5 mm  
 

0.6 mm  
 

0.7 mm  
 

0.8 mm  
 

1.1 mm  
 

1.3 mm  
 

1.5 mm  

Your dentist/hygienist 

recommends:

Other products

TePe Dental Floss  
 

TePe Mini Flosser™  

TePe Angle™ 

0.4 mm  
 

0.45 mm  
 

0.5 mm  
 

0.6 mm  
 

0.7 mm  
 

0.8 mm  

Plastic Interdental stick, 
   

Interdental Gel with Fluoride 

Gingival Gel with Chlorhexidine  

Patient guide

Caring for
your implants

Interdental Cleaning

Patient guide

Caring for 
your braces

Patient guide

Демонстрационни материали
ТеРе предлага разнообразни материали за демонстрация и информация, 
които са способ за съвети за хигиена на устата. Нашите стелажи са 
предпочитани за поставяне и съхраняване на продуктите. 

Мини стелаж
Проектиран за шест четки за зъби и/или 
специални четки и девет интердентални 
четки/ TePe Angle. Прозрачен акрилен 
материал.

Стелаж за интердентални 
четки
Подходящ за 15 интердентални четки / 
TePe Angle. Прозрачен акрилен материал. 

Кутия за представяне на 
продукти
Включва повечето продукти от гамата 
на ТеРе и е отлично средство за тяхната 
демонстрация.

Калъфи
Кутия и калъфи, в които могат да се сложат 
продукти и информация за пациентите Ви. 
Идеални за продължителна грижа за устата 
у дома след лечение.

Модел на зъби
Този уникален модел на зъби има няколко 
образователни характеристики.
Междузъбните пространства са цветово 
обозначени, за да съответстват на разме-
рите на интерденталните четки на ТеРе. 

Информационни материали
ТеРе предоставя различни образователни 
материали за пациенти и дентални 
специалисти.
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Голям стелаж
Осем кукички за закачане и осем 
найлонови контейнера. Може да се 
монтира на стената. Височина: 85 см. 
Ширина: 38 см. Дълбочина: 22 см.

Среден стелаж
Стелаж от прозрачен акрилен материал с 
десет кукички за закачване.
Височина: 48 см. Ширина: 42 см. 
Дълбочина: 22 см.

Стелаж за интердентални 
четки за маса
Стелаж за маса от картон за интердентални 
четки. Предлага се със или без кукички за 
закачване. Височина: 26 см. Ширина: 34,5 см. 
Дълбочина: 16 см.

Малък стелаж
Стелаж от прозрачен акрилен материал 
с четири кукички за закачване.
Височина: 20 см. Ширина: 40 см. 
Дълбочина: 18 см.

Стелаж за четки за маса 
Стелаж за маса от картон, включващ 
подвижна поставка за 36 опаковани четки 
за зъби. Височина: 26 см. Ширина: 34,5 см. 
Дълбочина: 16 см.

Среден стелаж за маса
Стелаж за маса от картон с осем кукички 
за закачване.
Височина: 51 см. Ширина: 37 см. 
Дълбочина: 16 см.
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Традиция и иновация от 1965 г. насам
Уникалната история на ТеРе започва през 1965 г. когато дърводелецът 
Хенинг Еклунд разработва нов вид клечка за зъби заедно с преподаватели 
от Школата по стоматология в Малмьо, Швеция. Тази иновативна клечка 
за зъби е с триъгълна форма за най-добро почистване на междузъбното 
пространство. След това идва лесната за употреба четка за зъби, 
която изстрелва ТеРе на лидерска позиция на пазара в Швеция. Днес 
интерденталната четка е основният ни продукт, но сегашната гама 
включва също уникални серии с инструменти за почистване за специфични 
потребности при хигиената на устата.

С цел да се повиши осведомеността по отношение на хигиената на устата 
и да се предотвратят заболяванията в нея ще продължим да развиваме 
нови решения за грижа за устата. Тясното сътрудничество с дентални 
специалисти е гаранция за високо качество и функционалност. Всички 
продукти са клинично изпитани и оценени, за да отговарят на изискванията 
на потребители и професионалисти от цял сят. ТеРе е сертифицирана по 
международните стандарти за качество и околна среда ISO 9001 и 14001. 
Материалите и опаковките се подбират с грижа за околната среда и 
всичките ни продукти се рециклират. 

3737



Продукти за орална хигиена

Грижим се за здрави усмивки
ТеРе е шведска компания, която произвежда и разпространява 
високо качествени продукти за хигиена на устата от 1965 г. насам. 
Продължителното сътрудничество с дентални експерти е направило от 
ТеРе водеща марка в превантивната дентална грижа. Целият дизайн, 
разработка и производство се осъществяват в централата ни в Малмьо, 
Швеция.
ТеРе наброява над 200 служители, има оборот от 400 милиона шведски 
крони и дъщерни дружества в Германия, Италия, Нидерландия, Испания 
и Обединеното кралство. Богатата гама на ТеРе от интердентални четки, 
четки за зъби и клечки за зъби се препоръчва от денталните специалисти 
и се използва от потребители в над 50 държави по света.

ТеРе е сертифицирана по международния 
стандарт за качество ISO 9001:2008 и по 
стандарта за околна среда ISO 14001:2004.
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ул. Дойран 15
тел: 02 / 8583272
www.placaid.bg
e-mail: office@placaid.bg

Произведено 
в Швеция


