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Стоматологична клиника
KIDSPAPA 2

	 ДОКАТО	СТОМАТОЛОГИЧНАТА	КЛИНИКА	KIDSPAPA	 I	 е	 забележителна	морфологична	 синтеза,	 денталната	 клиника	
KIDSPAPA	II	създава	приятна	среда,	която	се	основава	на	идеята	за	детска	площадка.	За	да	се	превърнат	различните	нива	от	
едно органично открито място в място с пясък като една детска площадка е придадено на помещението вълниста форма. 
Хармонията се постига чрез вливането на горната и долната част. Под малкото пространство на едно таванско помещение е 
създадено тъмно място. Целта на дизайнера е да създаде нещо забавно при глобалната промяна на мащаба. Помещението 
за посрещане се центрира върху обобщаването на органичната форма. Рецепцията и едно помещение за консултация, 
представляват голям органичен компонент и ясно илюстрират действителната форма. Мотивът от естествено дърво затопля 
изобразяваното място и едновременно с това го прави по-динамично. Тъмният цвят  играе ролята на фон на цялата област, 
а белият обем, който е монтиран в центъра се комбинира с пространството по уникален органичен синтез. Тук, линейната 
анимация на една осветена, гъвкава тръба дава една оживена атмосфера чрез тежестта на осветлението.

КРАСИВИ ЗЪБИ
ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ  2011
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1. Вход

2. Reception

3. Заседателна зала

4. Партер

5. Зала за чакане за деца

6. Терапевтична зала

7. Рентгенова зала

8. Зала за зъботехници

9. Internet зала

10. Кабинет на управителя

11. Кабинет за персонала

КРАСИВИ ЗЪБИ
ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ  2011
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СКАНДИНАВСКИ Design
КУЛТУРА – ИЗКУСТВО

Alvar Aalto, 1936 Ваза,
която се използва и за поднос, за компанията Karhula

Verner Panton, 1959-1960
Известен стол на Panton, за компанията Vitra

Henning Koppel, 1957
Сребърни прибори за 
компания Geirg Jensen

Henning Koppel, 1961
Кана и чаши за кафе 
за компания Bing & 
Grondahl

Arne Jacobsen, 1958
Фотьойл с формата 
на яйце с подножие 
за компанията Fritz 
Hansen

КРАСИВИ ЗЪБИ
ЮЛИ - СЕПТЕМВРИ  2011

необходимостта от ефективни дизайнерски 

решения е все по-необходима.

 Въпреки че по-голямата част от 

скандинавските страни се радват на дълга 

дизайнерска история, едва след 1950 г. идеята 

за “скандинавски дизайн” е станала широко 

позната чрез изложения, като началното 

изложение е “Дизайн в Скандинавия”, което 

обиколи САЩ и Канада от 1954 до 1957.

 Един характерен ключов знак за 

скандинавската изработка и дизайн е стремежът 

към качество и непоносимостта към средното 

такова. Съществува общото убеждение, че 

проектирането, на който и да е предмет – стол, 

ваза, кафе-машина или кутия за съхранение на 

предмети – независимо дали е ръчно изработено 

или машинно произведено, независимо дали е евтино или скъпо, трябва да създава едно емоционално 

възраждане. Причината е, че в скандинавските страни се смята, че добре проектираните и добре изработените 

предмети са от жизненоважно значение за обогатяване на ежедневието и не са просто символи на социален 

статус. Скандинавските дизайнери знаят добре, че перфектното съчетаване на форма и функционалност е 

възможно да проектират наистина полезни предмети, които имат стойност и мнение, станало известно 

с наименованието bruk - skunst (целево изкуство - полезно изкуство). Скандинавският дизайн 

се управлява от принципа на модернизма – за да постигне най-добрия баланс между форма, 

функция, материал, цвят, текстура, дълготрайност и цена, така че да се предоставят решения 

за демократично планиране. Дизайнерите от скандинавските страни са разбрали, че 

един промишлен дизайн може да излъчва студенина и са се опитали да произведат 

продукти, които са предимно с хуманитарен характер - продукти, които 

поставят човека на първо място, а машината след това. Между многото 

скандинавски дизайнери и компании се открояват следните: Aino 

Aalto, Ееро Aarno, Арне Якобсен, Вернер Пантон, Henning 

Копел, Bang & Olufsen, Hasselblad, Ikea, Lego, Saab, Volvo, 

Nokia, Orrefors, и т.н.

 СКАНДИНАВЦИТЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДАРЕНИ В ОБЛАСТТА 

НА ДИЗАЙНА. Те са известни в целия свят със своите неподражаеми 

демократични проекти, които обединяват пропуските между занаята 

и промишленото производство. Свързването на органичните форми 

с ежедневната функционалност е една от основните им характерни 

сили. Скандинавският дизайн е една от причините, поради която 

скандинавското творение е толкова подредено и желано. Водени от 

убеждението, че добре проектираните продукти могат да подобрят 

качеството на живот чрез регулярна красота е дългогодишно 

убеждение на шведската дизайнерска общност - Vackrare 

Vardaksvara (По - красиви битови предмети) - ще получи 

стойност постепенно в бъдещето, тъй като 



Tenders Бебешка вид - паста за зъби
90% памук и 10% полиестер. За 
многократна употреба.
Цена: 2,58 лева

Made in USA

Бебешки – Детски 
продукти за 
грижата за зъбите

Представяме ви една серия от специални продукти за грижа и 
защита на млечните зъби. Долните продукти се препоръчват 
от детските стоматолози. По този начин детето се учи да полага 
грижи за своите зъби от бебешка възраст.

Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.

Μother Toothpaste
Паста за зъби 75ml
Специална грижа за устата 
по време на бременността. 
Паста за зъби за бъдещи 
майка. С биоактивни млечни 
молекули.
Цена: 8,88 лева

за почистване на млечни 
зъби. 

Baby Gel Toothpaste
Паста за зъби под формата на Желе 25ml
Естествена устна хигиена за бебета и 
деца. С екстракт от коластра и мек плодов 
аромат. От 6 месечна възраст.
Цена: 7,44 лева Made in Belgium

Baby Fingerbrush
Бебешка четка за зъби под формата на 
пръстен
Мека, изработена от силикон без PVC. 
Помага за почистване и масаж на 
детските зъби и венци. Поставете върху 
четката Baby Балсам или много малко 
количество (с големината на оризово 
зърно) Baby Паста за зъби.
Цена: 4,92 лева

Предлагат се в 3 вкуса: манго, грозде и зелена 
ябълка. Ползват се при дечица на възраст от 4 
месеца до 5 години. С естествен подсладител 
против кариеси с ксилитол.
Цена: 8,16 лева (пакет 20 броя / вкус)

Made in USA

Baby Balsam
Балсам при никнене на зъби 15ml
Биоактивен балсам при никнене на зъби. 
С екстракт от прополис и лактоферин. 
Облекчава дискомфорта при никненето 
на млечни зъби.
Цена: 7,44 лева
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Здравето на
устата след 50-те

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА

ПО-ДЪЛГИЯТ И ПО-ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ включва запазване 
на зъбите Ви. Това е добра новина, но и означава, че трябва да 
полагате повече усилия, за да поддържате здравето на устата си и 
да предотвратявате хронични заболявания.

На тази възраст сте изложени на по-висок риск от:
•	Заболяване	на	венците
•	Кариеси	в	корените
•	Загуба	на	зъб
Заболяването на венците е свързано с:
•	Сърдечно	заболяване
•	Инсулт
•	Диабет
•	Дихателни	болести
•	Остеопороза

 Фактите за заболяването на венците и
 Вашето здраве
 Днес имаме изключително много информация за 
стъпките, които да предприемете, за да сте здрави и в добра форма 
с напредването на възрастта. Ключът е да се уловят признаците 
на здравословни проблеми и да бъдат те възпрепятствани. 
Заболяването на венците е важен показател за други здравословни 
проблеми; то се открива и предотвратява лесно по време на 
редовни зъболекарски прегледи.

 Как се инфектират здравите зъби?
 Заболяването на венците се причинява от плака, безцветен 
слой от бактерии или микроби, който се образува върху зъбите. 
Плаката използва захарите или скорбялата в храната, за да формира 
киселини в устата. Киселините и бактериите раздразват венците и 
причиняват зачервяване, чувствителност, подутост и лесно кървене. 
Без ежедневно премахване с конец и четка за зъби, плаката се 
втвърдява около зъбите. Този процес кара венците да се отдръпват 
от зъбите като се образуват джобове, пълни с вредни бактерии. Ако 
не бъдат лекувани, тези джобове стават по-дълбоки и унищожават 
костта под зъба, което води до загуба на зъба и хронична инфекция, 
която може да навлезе кръвта.

 Как да разберете дали имате заболяване
 на венците?
 До напредналия си стадий заболяването на венците е 
безболезнено. Според скорошни изследвания 75% от американците 
и 90% от възрастното население имат някаква форма на заболяване 
на венците. Но при запитването 8 от 10 човека със заболяване на 
венците не са го знаели. Много е важно да посещавате Вашия 
стоматолог за предотвратяване, диагностика и лечение на 
заболяването на венците. Заболяването на венците е важен фактор 
за удължаването на ефекта от ресторативните процедури на 
зъбите, запазването на естествените зъби и поддържането на добро 
здраве. Заболяването на венците е също свързано със сърдечно 
заболяване, инсулт, диабет, дихателни болести и остеопороза.

 Сърдечно заболяване
 Над 50% от мъжете и жените на възраст над 55 години
имат сърдечно заболяване. Заболяването на венците се превръща в 
основен фактор за сърдечните заболявания и инсултите. Микробите, 
които причиняват заболяването на венците, могат също да навлязат 
в кръвта и да причинят инфекция или възпаление на сърдечните 
стени, клапи или артерии.

 Диабет
 Рискът от развиване на диабет нараства с възрастта. 
Диабетиците са изложени на 2 до 3 пъти по-висок риск от заболяване 
на венците от останалите хора. По същия начин заболяването на 
венците допринася за устойчивостта на инсулин, високата кръвна 
захар и диабет от Тип 2. Според актуални изследвания, пациенти 
с диабет, които страдат и от заболяване на венците, може да имат 
трудности при контролиране на кръвната си захар. Тежките случаи 
на заболяване на венците водят до увеличаване на кръвната захар и 
оттам повишен риск от усложнения с диабета.

 Дихателни болести
 Бронхит, пневмония и емфизема са част от болестите, които 
могат да се предизвикат от заболяването на венците. Бактериалните 
инфекции на дихателните пътища може да се появят при вдишване 
на микроби в дробовете, които след това се размножават. Освен това 
здравите зъби и венци са изключително важни за възстановяването 
от пневмония и други дихателни болести.

 Остеопороза
 Загубата на костно вещество (остеопороза) е свързана със 
заболяването на венците и някои лекарства, които се предписват на
жени в менопауза. Тази загуба на костно вещество може да доведе до 
загуба на зъби. Както стоматолозите, така и личните лекари трябва 
да са уведомени за промените във Вашето здраве и лекарства.

КОЛОНА: СТОМАТОЛОГИЧЕН АСИСТЕНТ – УСТНА ХИГИЕНА

КРАСИВИ ЗЪБИ
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Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Развитие на зъбен кариес

Схема за почистване на зъбите с конец

Схема за миенето на зъбите с четка

Развитие на пародонтит

размери 30,5cm Χ 43cm
Цена: 14,40 лева / Постер

Оферта 4 постера
Цена: 54,00 лева

размери 30cm Χ 40cm
Цена: 9,60 лева / Постер

.5.4.3.2.1
Оферта 5 постера
Цена: 48,00 лева

Илюстрация на консултациите между 
зъболекар и пациент
размери 45cm Χ 60cm
Цена: 24,00 лева

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.



Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Развитие на зъбен кариес

Схема за почистване на зъбите с конец

Схема за миенето на зъбите с четка

Развитие на пародонтит

размери 30,5cm Χ 43cm
Цена: 14,40 лева / Постер

Оферта 4 постера
Цена: 54,00 лева

размери 30cm Χ 40cm
Цена: 9,60 лева / Постер

.5.4.3.2.1
Оферта 5 постера
Цена: 48,00 лева

Илюстрация на консултациите между 
зъболекар и пациент
размери 45cm Χ 60cm
Цена: 24,00 лева

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.



 Лекарства
 Ако вземате лекарства за кръвно налягане, антидепресанти, 
контрапцептиви на хапчета или сте на лечение за рак, трябва да 
обърнете специално внимание на здравето на устата си. Може да 
имате усещане за „суха” уста, парене или променен вкус. Сухата уста 
Ви излага на риск от заболяване на венците и зъбен кариес (кариеси 
покрай линията на венеца). Моля, уведомете ни за всякакви 
симптоми и лекарства.

 Заболяването на венците е инфекция
 Тази инфекция може да се разпространи и в други части 
на тялото. Ако имате изкуствени стави, слаба имунна система или се 
лекувате срещу рак или друго заболяване, сте изложени на повисок 
риск от инфекция и усложнения за здравето. Споделете това с Вашия 
личен лекар и стоматолог преди да отидете на преглед. Днес повече 
от всякога е важно да се координира грижата между различните 
медицински лица.

 Чисти и здрави
 Поддържането на чисти и здрави зъби и венци е също 
толкова важно, колкото балансиран режим на хранене и редовни 

упражнения за предотвратяване на здравословни проблеми. 
Доброто здраве на устата означава ежедневна грижа вкъщи и 
редовни посещения при стоматолог.

 Ежедневна грижа за зъби & венци
•	Мийте	зъбите	поне	два	пъти	дневно
•	Използвайте	паста	за	зъби	с	флуорид	–	изплюйте,	но	не	я
  изплаквайте)
•	Почиствайте	с	конец	веднъж	дневно
•	Избягвайте	тютюневите	изделия	и	ограничавайте	употребата	на
  алкохол
•	Избягвайте	сърбането	или	лекото	ръфане	на	храна	и	напитки
•	Пийте	вода	с	флуорид

 Редовни посещения при стоматолог
•	Професионални	почиствания	за	премахване	на	плаката	(среда	за
  вредни микроби)
•	Рентгеновите	снимки	могат	да	открият	ранните	признаци	на
  заболяването на венците, загуба на костно вещество или кариес
•	Преглед	за	заболяване	на	венците
•	Преглед	за	ракови	образувания	в	устата
•	Следене	на	ефекта	от	домашната	грижа	и	лечение	на
  заболяването на венците
•	Предписване	на	разтвори	за	изплакване	или	флуорид	за
  превенция или лечение
•	Препращане	към	специалист	по	лечение	на	заболяване	на
  венците на напреднал стадий

Горната статия служи за нуждите от информация на пациенти.

 Изложен(а) ли съм на риск от заболяване на венците?

•	Венците	кървят,	когато	си	миете	зъбите	или	ги
 почиствате с конец
•	Зачервени,	подути	или	нежни	венци
•	Венците	се	отдръпват	от	зъбите
•	Гной	между	зъбите	и	венците
•	Болка	при	дъвчене
•	Струпвания	около	линията	на	венците
•	Загуба	на	зъби
•	Лош	дъх
•	Чувствителност	на	зъбите	към	топло	и	студено
•	Родителите	са	страдали	от	загуба	на	зъби	или
 пародонтит
•	Диабет
•	Възраст	над	35	години
•	Талия	над	35	инча	(=	89	см)	за	жените	или	40
 инча (101 см) за мъжете
•	Миене	на	зъбите	по-рядко	от	2	пъти	дневно
•	Неежедневно	почистване	с	конец
•	Пушене	или	употреба	на	тютюн
•	Прием	на	лекарства
•	Стрес
•	Стържене	или	стискане	на	зъбите

Ако сте отметнали някоя от кутийките по-горе,
моля, уведомете за това Вашия стоматолог.
Вж. от другата страна за съвети за
предотвратяване на заболяването на венците.
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КОЛОНА: СТОМАТОЛОГИЧЕН АСИСТЕНТ – УСТНА ХИГИЕНА

Продължение от стр. 14

Вредни бактерии живеят и се размножават в джобовете, които се 
образуват вследствие на заболяването на венците. Тези бактерии 
могат да се разпространят и да увредят други части от тялото. 
Зъбният кариес се появява покрай венците с напредването на 
възрастта.
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Power Plus - Battery

Усъвършенствана технология в грижа за 
зъбите. Лесна при употреба.
Извършва ротационни движения.
Размерът на главата помага за по-добро 
почистване.

показва нуждата от смяна на четката.
Работи с батерии.
Предлага се в син и червен цвят.

Цена: 9,60 лева

Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Sonic - Система за ултразвуково почистване

Sonic Denture 
Cleaner
Система за 
ултразвуково 
почистване на 
протези,
ортодонтски апарат, 
подвижни клечки.

Цена: 30,00 лева

Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com e-mail: placaidbg@gmail.com

Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

за повече идеи за стоматологичната Ви практиката, посетете:  www.placaid.com

 пъзел

Образователен пъзел за 
миене на зъби и хигиена на 
устата. Съдържа илюстрации 
за оцветява за хигиената на 
устата.
Цена: 96,00 лева

2.

 огледалце във формата на кътник

 2 цвята

Цена: 36,00 лева

4.  Пясъчен часовник

Изтичането на пясъка е с 
продължителност
От 1 минута до 3 минути

Цена: 1,20 лева

5.

 изтривалка  
 лазерно щампована
 3 вида
размери 76cm Χ 47cm

Цена: 120,00 лева

11.

10. образователен диск с 
24 теми за
стоматологичните
заболявания
и лечението им

Цена: 60,00 лева

8. кристална
холограма 
размери:: 60mm X 60mm X 60mm

Цена: 72,00 лева

 кутийки за съхраняване на  
зъбчета
кутии
Цена: 48,00 лева 144 броя

кутийки с форма на мишка
Цена: 36,00 лева 100 броя

кутийки с форма на зъбче
Цена: 60,00 лева 144 броя

1.

3. балони
3 вида:
зъб, меченце, динозавър

пакет от 100бр

Цена: 48,00 лева

9.  стоматологичен стол
холограма в 3Д стил 
размери: 60mm X 60mm X 60mm

Цена: 60,00 лева

6. кристална 
холограма 
размери: 60mm X 60mm X 60m

Цена: 60,00 лева

кристална
холограма 
размери: 50mm X 50mm X 80mm

Цена: 60,00 лева

7.

За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.



Продукти за орална хигиена

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

за повече идеи за стоматологичната Ви практиката, посетете:  www.placaid.com
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и лечението им
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холограма 
размери:: 60mm X 60mm X 60mm

Цена: 72,00 лева

 кутийки за съхраняване на  
зъбчета
кутии
Цена: 48,00 лева 144 броя

кутийки с форма на мишка
Цена: 36,00 лева 100 броя

кутийки с форма на зъбче
Цена: 60,00 лева 144 броя

1.

3. балони
3 вида:
зъб, меченце, динозавър

пакет от 100бр

Цена: 48,00 лева

9.  стоматологичен стол
холограма в 3Д стил 
размери: 60mm X 60mm X 60mm

Цена: 60,00 лева

6. кристална 
холограма 
размери: 60mm X 60mm X 60m

Цена: 60,00 лева

кристална
холограма 
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За да получите директна информация, моля,
изпратете ни Вашия имейл адрес.



ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ

ЗАЩО ПУШИТЕ?

За да си помогнете да откажете пушенето, помислете за причините, поради които пушите и преценете какъв тип 
пушач сте. Отговорете на следните въпроси честно. И не забравяйте, че желанието ви да спрете пушенето е най-
ефективния и най-важен начин, за да преминете в групата на непушачите.

Може би имате никотинова 
зависимост?
Ако това е така вероятно се чувствате 
неспокойни и нетърпеливи да пушите 
няколко минути, след като сте загасили 
последната цигара. За вас най-добрият 
начин да спрете да пушите е “отведнъж”. 
Никотиновите дъвки, които се дават 
с рецепта помагат за облекчаване на 
симптомите на зависимост.

Може би пушите само по навик или 
от скука?
Трябва да се отървете от този ваш 
навик. Всяка сутрин забавяйте първата 
си цигара с един час, пушите по-малко 
от всяка цигара, не носете цигари и 
предпочитайте местата за непушачи 
в киното, ресторанта, влака или 
самолета. Също така, опитайте се да 
държите цигарата с другата си ръка.

Може би пушенето ви помага 
в работата, където се изисква 
концентрация на ума?
Ако това се случва често имате 
проблеми със самодисциплината. 
Физическите упражнения увеличават 
бдителността и жизнеността и 
намаляват потиснатостта и така ще 
можете да се концентрирате, без 
вашите цигари. Освен това е трудно 
да играете гимнастика и да пушите 
едновременно.

Може би пушите, за да се занимавате 
с нещо?
Много пушачи запалват цигара, за да се 
преборят със скуката. Може би имате 
нужда от хоби, което да ви помогне 
да ангажирате ръцете си и което да 
ви вълнува психически, но без да ви 
причинява стрес. За да ангажирате 
устата си, опитайте се да дъвчете 
клечка за зъби или дъвка без захар

Може би пушите с приятели пушачи?
Може би е необходимо, да се 
отдалечите за известно време от 
вашите приятели. Това е малко трудна 
мярка, но я приемете, че е жертва в 
краткосрочен план, която ще прибави 
качество в живота ви. От момента, в 
който ще сте изградили устойчивост 
към изкушението да пушите, можете 
отново да започнете да се виждате с 
тях.

Може би пушите, за да се освободите 
от стреса?
Дългосрочно, пушенето ще добави 
към вашият стрес и нарушаване на 
здравето ви и способността ефективно 
да се справите с него. Научете различни 
начини да се справяте със ситуациите, 
които ви причиняват стрес. Пушенето 
не ви помага в никои от вашите 
проблеми.
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Thorntonспециални 
гъбести конци

Пълноценна грижа за междузъбните 
пространства-междинни разстояния и 
импланти

Bridge & Implant Cleaners
За чистене на мостовете и 
имплантите.
Цена: 8,64 лева
опакавка 30 бройки

има указания  за употребата на 
конеца. 
Цена: 9,36 лева
oпаковка от 100 бройки

Periodontal Floss
За периодонтити и други 
заболявания на венците.
Цена: 11,64 лева
опакавка 75 бройки

Made in USA

Продукти за орална хигиена

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com e-mail: placaidbg@gmail.com

Продукти за орална хигиена

Четки за зъби 
ТеРе с коледни 
картинки

Select 
soft

Пакет за деца и 
възрастни 
Цена: 22,40 лева 
- 10 броя

възрастни
Select soft

деца
Select kid x-soft

Звезди

Коледни картинки

Пингвини

Select kid
x-soft

тел: 02 / 8583272
www.placaid.com   e-mail: placaidbg@gmail.com



ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com

Продукти за орална хигиена

Поздравителни Коледни 
Картички

Стоматологични картички
PC POSTCARD 10.8 cm X 15.2 cm

PC-01089

Коледни картички: PC Цена 18,00 лева за 25 броя

В цената са включени и пликовете.

Горните картички принадлежат на PLAC AID COLLECTION
За допълнителна информация можете да посетите 
нашият site на адрес www.placaid.com

PC-00067

PC-7398

PC-5757 PC-5744 N 5

PC-6576 PC-0565 PC-83548 PC-0695 N 3 N 4

N 6

PC-7054 PC-5736 PC-2862

PC-00070
Ортодонтия

PC-00065
Ортодонтия

PC-7395

PC-7096 PC-01113
Ортодонтия

PC-2963
Ортодонтия



Продукти за орална хигиена

ТеРе Междузъбни четчици – 
Обикновени

Първите обикновени междузъбни четчици ТеРе са девет размера, за да могат да проникват не само в 
тесни, но и в широки междузъбни пространства.
Уникалната дръжка е резултат на подробна - изследователска програма и осигурява удобно и устойчиво 
захващане, което улеснява употребата й.
Цветното кодиране помага на пациентите да различават и помнят точно размера, който трябва да 
употребяват.

За да получите директна информация, моля 
изпратете ни вашият имейл адрес.

Розов
0,4 mm

Оранжев
0,45 mm

Червен
0,5 mm

Син
0,6 mm

Жълт
0,7 mm

Зелен
0,8 mm

Лилав
1,1 mm

Сив
1,3 mm

Черен
1,5 mm

Първоначални–обикновени четки
Размери

ТеРе Междузъбни четчици много меки–Нежен избор
Една уникална серия от междузъбни четчици със 
специално подбрани много меки влакна за меко 
почистване. Препоръчват се за деликатни устни тъкани 
или в случай на възпаление, както и за пациенти с 
чувствителна устната лигавица. Изключителен избор за 
всички, които предпочитат една по-мека междузъбна 
четчица.

Много меките – extra soft  междузъбни четчици отговарят по 
размери на първата серия.

Много меки - extra soft
Размери

Почистват ефикасно имплантните и ортодонтските 
апарати.

Всички размери междузъбни четчици 
на ТеРе – както обикновените,така 
и най-меките –extra soft- имат тел с 
пластмасово покритие за безопасно 
почистване.

Области, които се използват

Светло 
Оранжев
0,45 mm

Светло 
Червен
0,5 mm

Светло 
Син

0,6 mm

Светло 
Жълт

0,7 mm

Светло 
Зелен

0,8 mm

Светло 
Лилав

1,1 mm

Произведено в Швеция

предложение 2
ТeРe междузъбни четчици
Опаковка за зъболекарския  кабинет. 
125 междузъбни четчици с капак. 
Възможност  за избор на цвета- 
размера. Пакетът съдържа по 25 
междузъбни четчици с еднакъв 
размер.

Цена 93,60 лева

предложение 1
ТeРe междузъбни четчици
Опаковка в аптеката, 10 блистера.  
Възможност за избор на цвета и 
размера.
Цена 46,80 лева

Подарък - практична касетка за 
съхранение на междузъбните четчици.

6 pieces

ул. Дойран 15, 1680 София
тел: 02 / 8583272
www.placaid.com
e-mail: placaidbg@gmail.com


