
TePe Implant Care™
Уникалната извита шийка на четката Implant Care позволява 
лесен достъп до повърхността към езика и небцето на 
имплантите. Малката глава на четката с дълги влакна улеснява 
достигането под протезната конструкция. Implant Care е 
подходяща и за вдадени навътре зъби, ортодонтски апарати за 
езика и други трудно достижими зони. 

Повърхност към езика и небцето на имплантите.

TePe Implant/Orthodontic Brush
Дългата изтънена шийка с изключително тясна глава прави 
тази четка идеална за почистване на страните на бузите на 
имплантите и около ортодонтските апарати.

Повърхност 
откъм зъбите на 
импланта.

Ортодонтски 
апарати.

Изключително тясна 
глава на четката за 
подобрен достъп.

Конец за мостове & импланти ТеРе
Конец от гъбесто влакно, предназначен за 
лесно и ефикасно почистване на импланти, 
мостове и ортодонтски апарати. Подходящ и за 
пародонтална грижа. Този конец е снабден с 
твърди пластмасови краища за лесно поставяне.

Отделен 
имплант.

Мост, поддържан от 
имплант.

Ново

Твърда пластмасова 
нишка.

Гъбест влакнест конец.
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Пробиващи 
зъби.

Отделен 
имплант.

Отделен 
имплант.

Мост, поддържан 
от имплант.

Прикрепващи 
елементи за цели 
протези.

Ортодонтски 
апарати.

Дисталната 
повърхност на 
последния зъб.

Ортодонтски 
апарати.

Фуркации.

Главата може да се 
прикрепя към двете 
страни на четката 
за различни ъгли.

Червено: изключително мека
Жълто: мека
Бяло: средна

TePe Special Care™
Special Care с 12 000 изключително меки влакна се препоръчва 
след операции в устната кухина и за пациенти с изключително 
раздразнена и нежна тъкан в устата. Два размера на главата на 
четката: нормален (червено), компактен (синьо).

Употреба:

• След операции в устната кухина

• При раздразнена тъкан в устата

• След травма

• При афти и херпеси

• При лъчетерапия

TePe Gentle Care™
Gentle Care е със свръх меки влакна, но малко по-твърди от 
Special Care. Нормална глава на четката.

Употреба:

• След операции в устната кухина

• Раздразнена тъкан в устата

• Суха уста

• Чувствителна повърхност на корена

• След избелване

TePe Interspace™
Извита четка с остър сноп влакна за почистване на трудно 
достъпните повърхности. Три вида текстура на влакната и 
махаща се глава на четката.

TePe Compact Tuft™
Малка извита глава на четката с гъст и заоблен сноп влакна. 
Идеална за прецизно почистване на зони, нуждаещи се от 
специално внимание.

Покрай линията на 
венеца.
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TePe Denture Brush
Тази четка за протези има изключително дълги здрави влакна 
за добър достъп и ефикасно почистване. Четката е проектирана 
с цел да прилича на конвенционална четка за зъби.

Дръжката може да 
се огъне назад за 
по-добро захващане.

Ефикасно 
почистване на 
протезите.

TePe Extra Grip
Допълнителният аксесоар за захващане помага на пациенти 
с намалени възможности на ръцете. Предоставя удобно и 
стабилно захващане, а тежи само 30 грама. Пригоден за 
повечето четки за зъби и специални четки ТеРе.                  

TePe Extra Grip е разработена в сътрудничество с квалифицирани терапевти в 
Центъра за техническа помощ, Департамент по ревматология и Департамент 
по хирургия на ръцете към Университетска болница в Skåne, Швеция.

Поставете/ извадете четката 
като натиснете дръжката 
например върху маса.

TePe Tongue Cleaner
Повечето случаи на лош дъх са причинени от бактерии по езика. 
Отстраняването на бактериите с четка за почистване на езика 
спомага предотвратяването на лош дъх и подобрява здравето 
на устата. Дизайнът на ТеРе Tongue Cleaner съответства на 
естествената форма на езика.
Това намалява рефлекса на гадене и позволява да се достигне 
лесно по-навътре в устата. Три почистващи повърхности 
за ефикасно отстраняване на бактериите. Произведено от 
рециклируем полипропилен.

• Предотвратява лошия дъх

• Отстранява бактериите с едно движение

• Може да се почиства в съдомиялна машина
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