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Интердентални четки ТеРе
Използването на интердентални четки е доказано най-ефикасния начин за 
отстраняване на междузъбната плака. Четките на ТеРе са разработени в 
сътрудничество с дентални специалисти като гаранция за максимална ефикасност, 
удобство и качество. Богатият асортимент предоставя вариант за всеки:

• Няколко размера 
• Избор на дължина и ъгъл на дръжката 

• Различни текстури на влакната 

• Цветово обозначаване за лесно разпознаване на размера 

• Дръжките са изработени от рециклируем полипропилен

Всички размери и модели 
притежават пластина с 
пластмасово покритие за 
нежно почистване.

Важно е да изберете правилния 
размер. Четката никога не трябва 
да се поставя в междузъбното 
пространство със сила.

Размер на 
четката (0–7)

Размер на 
пластината (mm)

PHD (mm)

Съответствие със 
стандарта ISO
Интерденталните четки на ТеРе 
се тестват постоянно за качество 
и издръжливост, а продуктите 
покриват всички изисквания 
на международния стандарт за 
ръчни интердентални четки: 
ISO 16409:2006 Amd1:2010.

Според този ISO стандарт има осем 
категории за размер на четката 0-7. 
Размерите на четката са въз основа 
на измерването на най-малката 
дупка, в която може да влезе 
четката, диаметър на дупката, PHD. 

Нормална

Изключително 
мека

Ъгъл

Цвят

Използването на интердентална четка като допълнение към нормалното миене на зъби с четка отстранява повече зъбна плака, отколкото само 
миенето с четка и е по-ефикасно, отколкото използването на конец за зъби или клечки за зъби за отстраняването на зъбната плака. Според 
изследванията, използването на интердентални четки има положителен ефект върху плаката, кървенето и дълбочината на зъбните джобове.

Slot DE, et al.
The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review.
Int J Dent Hyg 2008;6:253–264.

TePe Angle™

TePe Interdental 
Brush original

TePe Interdental 
Brush extra soft
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Размер на четката

Интердентално 
почистване.

Интердентални четки ТеPe стандартни
Обикновените, стандартни интердентални четки TePe включват 9 цветово кодирани размера, за 
да бъдат подходящи както за тесни, така и за по-широки междузъбни пространства. Всички четки 
имат тел с пластмасово покритие за комфорт и безопасност при употреба. Ергономичната четка 
предлага стабилно захващане което подпомага почистването с контролирани движения.

Четките с по-малък размер (0-3) имат гъвкавa глава и врат за повишаване издръжливостта и 
достъпа. А тези с по-голям размер (4-7) имат по-дебела сгъваема тел.

Размери 0-3: Извийте гъвкавия врат за 
по-добър достъп между задните зъби.

Размери 4-7: Извийте гъвкавата тел за 
по-добър достъп между задните зъби.

Липсващ зъб. Импланти.Разклоняване, раз-
даличаване клас III

Ортодонтски 
апарати.

Nielsen, pharmacy total, MAT TY (interdental brushes) 2012–12–30.

81,7% от всички четки за зъби, продавани 
в аптеките в Швеция са TePe.
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Интердентални четки ТеРе изключително меки
Тази уникална гама интердентални четки е със специално 
изработени, изключително меки влакна за нежно почистване. 
Съдържа шест размера четки, всички от които с пластина с 
пластмасово покритие. Размерите, обозначени с различни 
цветове, са същите като при нормалната гама, но в пастелни 
тонове.

Употреба:

• След операции в устната кухина

• При раздразнени венци

• При суха уста

• При чувствителни зъби

• За всички, които предпочитат
 по-мека четка

Това пластмасово капаче може да се използва за хигиенна 
защита на четката или като удължител на дръжката.

1 2 3 4 5 6

Сканирайте QR кода за 
повече информация

Размер на четката
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TePe Angle™
TePe Angle е разработена за контролирано и удобно интердентално почистване. Снабдена е 
с извита под ъгъл глава на четката за по-добър достъп, особено между задните зъби и откъм 
небцето и езика. Дългата плоска дръжка предоставя стабилно и ергономично захващане. TePe 
Angle е добър избор за всички, които предпочитат по-дълга дръжка или за лица с намалени 
двигателни способности. 

За достигане до тесните и по-широки междузъбни пространства TePe Angle се предлага в шест 
цветово обозначени размера, които са същите като при нормалната гама на интердентални четки 
ТеРе. Всички четки притежават пластина с пластмасово покритие за нежно почистване.

• Малка, извита под ъгъл глава на четката за максимален достъп

• Дълга плоска дръжка за стабилно захващане

• Пластина с пластмасово покритие за безопасно ползване

• Шест цветово обозначени размера

0 2 3 4 51

Почистване на 
задните зъби от 
страната на бузите.

Почистване на 
предните зъби от 
страната на езика.

Почистване на 
задните зъби от 
страната на езика. 

Почистване на 
предните зъби от 
страната на бузите.

Почистване на 
импланти от страната 
на небцето.

 Размер на четката
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Сканирайте QR кода за 
повече информация
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Аксесоари

 Кутия за пътуване
Практична кутия за пътуване, в която могат да се поставят 
шест интердентални четки ТеРе, както нормални, така и 
изключително меки. Дупки за вентилация позволяват на 
влакната да изсъхнат.

3

 Пълен комплект
Интерденталните четки на ТеРе се предлагат в комплекти от 
един размер с 25 четки и индивидуални пластмасови капачки 
(сивите и черните са без капачки).

2

 Кутия за практиката
Идеална за съхраняване на интерденталните четки ТеРе, лесна 
за ползване в стоматологичния кабинет. Полезна когато се 
търси правилният размер или се дават указания на пациента. 
Може да се напълни с четки от пълния комплект. Включва 
полезна информационна схема с размерите на четките. 
 
Кутията за практиката за нормалните и изключително меките 
четки включва осем подвижни калъфа, кутията за TePe Angle – 
четири. Всеки от тези калъфи побира 15 четки.

1

 Модел на зъби
Този уникален модел на зъби има няколко образователни 
характеристики. Междузъбните пространства са цветово 
обозначени, за да съответстват на размерите на 
интерденталните четки на ТеРе. Също така е полезен за 
обясняване на техники за почистване с още няколко хигиенни 
инструмента.

Моделът показва:
•  Струпване на зъби • Извит към средата кътник  
•  Липсващ зъб • Фуркация 3-та степен
•  Извит към езика • Частично пробил трети кътник 
 предкътник

5

 Микро поставка
Хигиенично съхраняване на интерденталните четки у дома. 
Микро поставката събира четири интердентални четки или TePe 
Mini Flosser.

4
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TePe Gingival Gel 
 

Този антибактериален гел съчетава предимствата на 
хлорхексидина и на флуорида за двойна защита на венци и 
зъби. Хлорхексдинът възпрепятства натрупването на плака 
и възпалението на венците, а флуоридът предотвратява 
образуването кариеси и защитава повърхността на корена. 

TePe Gingival Gel е разработен в сътрудничество с дентални 
експерти и оценяван, за да предостави максимален ефект с 
минимален риск. Не съдържа абразиви или спирт. Ментовият вкус 
и меката формула правят употребата му с интердентална четка 
лесна и приятна.

Употреба:

• Възпаление на венците

• Пародонтит

• Периимплантен мукозит

• Периимплантит

Установено е, че локалната употреба на хлорхексидин с интердентална 
четка влияе положително върху възпалените венци.

Lee YC, et al.
The effect of local application of chlorhexidine on plaque and gingivitis.
New Zealand Dental Journal 1996;92:13-15.

Благодарение на ефикасността си хлорхексидинът се смята за най-високата 
летва в областта на агентите срещу плака и възпаление на венците.

Jones CG
Chlorhexidine: is it still the gold standard?
Periodontol 2000. 1997 Oct;15:55-62.

Гелът остава между зъбите 
след изваждане на четката.

Нанесете 
гела върху 
интерденталната 
четка…

… или използвайте 
капачката като 
съд в който да 
поставите гела.

• 0,2% хлорхексидин

• 0,32% натриев флуорид (1500 ppm) 

• Не съдържа абразиви и спирт

• Свеж ментов вкус
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Идеален при случаи на повишен риск от кариес:

• Лесно образуване на кариеси

• Коронки или мостове

• Пломби в апроксималните повърхности

• Изложени повърхности на корени, например фуркации

• Суха уста

Särner B, et al.
Освобождаване на флуорид от клечки за зъби и зъбни конци, 
импрегнирани с NaF и AmF in vitro и in vivo.
Acta Odontol Scand 2003;61:289–296.

Särner B, et al.
Концентрация на флуорид в апроксималната зона като се използват различни 
продукти с флуорид по отделно или в комбинация.
Caries Res 2008;42:73–78.

TePe Interdental Gel с флуорид е разработен в 

сътрудничество с катедрата по кариесология, академия 

Sahlgrenska, Университет в Гьотенборг, Швеция.

TePe Interdental Gel с флуорид
Флуоридният гел на ТеРе е разработен специално за ефикасна 
защита против кариес на апроксималните повърхности. 
Флуоридът подсилва емайла, оздравява повърхностите от ранни 
признаци на кариес и забавя процеса на деминерализация. In-
terdental Gel на ТеРе е препоръчителен за всички, но е особено 
полезен за пациенти, изложени на висок риск от кариес.

• 0,32% натриев флуорид (1500 ppm)

• Не съдържа абразиви и спирт

• Свеж ментов вкус

Време (мин)

mM F

Концентрация на флуорид в 
апроксималната зона след използване:

Сканирайте QR кода за 
повече информация

Клиничните 
изследвания доказват, 
че използването на 
интердентален гел с 
флуорид в комбинация 
с интердентална четка 
е най-ефикасният 
метод за разпределяне 
на флуорида в 
апроксималната зона.

0.32% NaF гел с 
интердентална четка

0.2% NaF гел с 
интердентална четка

Обикновена четка с паста 
за зъби (0,32% NaF)
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Сканирайте QR кода за 
повече информация

22 22



TePe Mini Flosser™ 
Предварително зареден държач за зъбен конец за лесно 
и удобно ползване, дори и в най-тесните междузъбни 
пространства. Хитро проектираната плоскост за захапване 
спомага за лесното поставяне на конеца. Новата и подобрена 
дръжка е удобна за държане. Може да използва отново след 
изплакване.

Конец за зъби ТеРе
Конец за зъби от най-високо качество, предназначен за 
ефикасно интердентално почистване. Той е восъчен, плосък и 
широк за ефикасно отстраняване на плаката. Восъчният конец 
се плъзга по-лесно, което го прави идеален за почистване на 
междузъбните пространства.

• Плоскост за захапване за безопасно и 
лесно използване

• Малка и издължена дръжка

• Лесен достъп до тесните междузъбни 
пространства

• Восъчен и плосък конец за зъби

• Ефикасно отстраняване на плаката

• Плъзга се лесно между местата на контакт

уникално поле на 
захапка

Клечки за зъби ТеРе
Дървените клечки за зъби на ТеРе са с триъгълна форма, 
за да съответстват на естествената форма на междузъбните 
пространства. Предлагат се в три размера, със или без флуорид. 

Нашите пластмасови клечки за подходящи за много тесни 
междузъбни пространства. Те са фини и гъвкави за по-добър 
достъп, включително между задните зъби. Повърхността е с 
лека текстура за ефикасно почистване. 

Предлагат се в три размера:  
Изключително тънък: бреза. Тънък: бреза. Среден: липа.

За поставяне натиснете 
леко плоскостта 
за захапване със 
срещуположните зъби.

Силният фин конец 
прави почистването 
лесно и ефикасно.
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Специални продукти
ТеРе предлага богата гама инструменти за почистване, разработени 
за лица със специални потребности по отношение на устната хигиена. 
Тясното сътрудничество с дентални експерти е гаранция за отличната им 
функционалност и високо качество. Всички продукти са клинично изпитани 
и оценени.
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