
Puhtaat 
hampaat helposti!

Tuoteluettelo



  

Olemme kehittäneet yli 20 vuoden ajan tuotteita hammaslääkäreille ja suuhygienisteille potilaiden suunterveyden parantami-
seksi kaikkialla maailmassa. Philips Oral Healthcare on tärkeä osa Philipsin terveys- ja hyvinvointipalveluja, joiden tarkoituksena 
on parantaa ihmisten elämää terveydenhuollon innovaatioiden avulla.
 
Suunterveystuotteidemme valikoimassa yhdistyvät hyväksi havaittu tekniikka ja uudet innovaatiot.  Philips Sonicare ja Philips 
ZOOM tarjoavat asiantuntijoiden suosittelemia* ja potilaiden arvostamia tuotteita tehokkaaseen puhdistukseen ja valkaisuun.
 
Panostamme paljon tuotteidemme jatkuvaan kehittämiseen. Tarmokkaan tutkimustyön avulla pyrimme 
vastaamaan suuterveydenhuollon tarpeisiin.

Tässä esitteessä kerromme koko tuotevalikoimastamme, jonka avulla voit parantaa potilaiden suunterveyttä ja 
varmistaa vastaanottosi menestyksen.

* Birgitta Söder, Karoliinisen instituutin hammaslääketieteen laitoksen eme-
ritaprofessori. Annika Korvo, Excellence Tandvård -hammaslääkäriaseman 
hammaslääkäri, Swedish Academy of Cosmetic Dentistryn jäsen.  

Philipsin vuosittainen ruotsalaisten suunterveyttä koskeva 
tutkimus osoittaa aiempien vuosien tapaan, että sähköham-
masharjan käyttäjät ovat tyytyväisempiä suunterveyteensä 
kuin tavallisen hammasharjan käyttäjät. Sähköhammasharjan 
käyttäjillä ikenien verenvuoto on harvinaisempaa, ja he ovat 
yleisesti ottaen tietoisempia suunterveyden yhteydestä ja 
yleisterveyteen.

Yhteistyössä Kantar Sifo -tutkimuslaitoksen kanssa toteutet-
tuun tutkimukseen osallistui 1 000 satunnaisesti valittua hen-
kilöä, jotka vastasivat suunterveyttään ja suunhoitoon liittyviä 
tottumuksiaan koskeviin kysymyksiin.

Suunterveyden ja yleisterveyden yhteys 
hyvin tiedossa 
Ruotsalaiset ovat yleisesti ottaen hyvin tietoisia siitä, että 
suunterveys vaikuttaa yleisterveyteen, mikä on näkynyt vuo-
sien mittaan tutkimuksissamme. Vuonna 2016 suunterveyden 
ylläpidon tärkeimpänä perusteena oli terveysongelmien eh-
käisy. Vuonna 2017 se sijoittui neljännelle sijalle. Tärkeimmäksi 
perusteeksi nousi oman raikkauden tuntemus. Sen tärkeys 
korostuu nuorilla, ja merkitys vähenee selkeästi iän myötä. 
Vanhemmat ihmiset pitävät yleisesti ottaen paremmin huolta 
suuhygieniastaan kuin nuoret. Vanhemmat käyttävät muita 
useammin sähköhammasharjaa ja puhdistavat hammasvälinsä 
ahkerammin. He myös tiedostavat paremmin, että suunter-
veys voi vaikuttaa yleisterveyteen ja että ientulehduksella on 
yhteys kroonisiin sairauksiin. Nuoret sitä vastoin puhdistavat 
kielensä vanhempia useammin. Yleisesti ottaen vanhemmat 
ihmiset kiinnittävät keskimääräistä enemmän huomiota ie-
nongelmiin ja hampaiden irtoamiseen.

Suunterveysbarometri 
Philipsin tutkimus ruotsalaisten hammashoitotottumuksista

Sähköhammasharjaa käytetään puhdistuksen tehosta-
miseen
Tehokas puhdistus ja plakin poisto ovat sähköhammasharjan 
valinnan tärkeimmät perusteet iästä tai sukupuolesta riippu-
matta. 
Aiempien vuosien tapaan vanhemmat ihmiset ja sähköham-
masharjan käyttäjät kiinnittävät muita enemmän huomiota 
ienongelmiin, mikä ei ole yllättävää,
sillä tietoisuus terveysasioista lisääntyy yleensä iän myö-
tä. Nuoret pitävät hampaiden valkoisuutta keskimääräistä 
tärkeämpänä. Sähköhammasharjan käyttäjät vaikuttavat 
vanhempien vastaajien tavoin pitävän parempaa huolta 
suuhygieniastaan, sillä he puhdistavat hammasvälit ja kielen 
keskimääräistä useammin 

Kokonaisuudessaan sähköhammasharjan käyttäjien määrä on 
hienoisessa nousussa. Lähes puolet, 49 %, vastaajista kertoo 
käyttävänsä sähköhammasharjaa. 36 % vastaajista kertoo 
ikeniensä vuotavan verta
vähintään kerran kuukaudessa. Ikenien verenvuoto liittyy 
läheisesti siihen, miten henkilö huolehtii suuhygieniastaan – 
etenkin ikenien reuna-alueiden huolelliseen harjaukseen ja 
hammasvälien säännölliseen puhdistukseen.

Kaksi kolmesta ruotsalaisesta puhdistaa hammasvälinsä vä-
hintään kerran viikossa. Osuus on kuitenkin selvästi pienempi 
nuorilla, mikä näkyy heillä myös ienverenvuodon yleisyytenä.

Tietoa suunterveysbarometrista
Suunterveysbarometrin toteutti Kantar Sifo -tutkimuslaitos
Philips Sonicaren toimeksiannosta kesäkuussa 2017. Vastaajat 
kuuluivat Kantar Sifon satunnaisesti valittuun
100 000 jäsenen verkkopaneeliin. 
Tutkimukseen osallistui 1 000 iältään 18–65-vuotiasta ruotsa-
laista, joista 514 oli miehiä ja 486 naisia.



Miten Sonicare-
tekniikka toimii
. Sonicare tekniikka  perustuu nopeaan 
liiketaajuuteen ja pyyhkiviin liikkeisiin, jotka puris-
tavat veden ja hammastahnan hampaiden väliin. 
Näin sonic-tekniikkamme tehostaa puhdistusta ja 
parantaa ikenien terveyttä verrattuna tavallisen 
hammasharjan käyttöön.* Anna potilaidesi kokeilla 
Sonicarea – olemme varmoja, että he ovat 
tyytyväisiä. Jos näin ei jostakin 
syystä käy, tarjoamme 
60 päivän palautusoikeuden.

 

Kenelle potilaista voin suositella Sonicarea?
Sonicare-hammasharjat soveltuvat paitsi terveille potilaille 
myös potilaille, joilla on esimerkiksi parodontiitti tai ientulehdus.

Philipsin patentoitu 
Sonicare-tekniikka
Puhtaampi tunne, raikkaampi suu

*Delaurenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522.



Viisi harjausasetusta
Clean, White, Gum Health,
Deep Clean ja Tongue Care

Pitkä akun kesto 
Litiumioniakku kestää 
jopa 2 viikkoa

Ainutlaatuinen induktiotekniikalla 
toimiva lasilaturi 
Voit ladata DiamondClean-harjan aset-
tamalla sen tyylikkääseen lasilaturiin 

Matkakotelo 
lataus käy matkallakin kätevästi 
kuljetuslaukussa tietokoneen 
USB-portin tai pistorasian kautta

Valaistu näyttö 
Kun hammasharja kytketään päälle, 
näytön valo syttyy ja siinä näkyy 
viisi harjausasetusta

Sonicare DiamondClean Smart
Täydellinen suunhoitojärjestelmä suunterveyden optimointiin
Sonicare DiamondClean Smart on enemmän kuin hammasharja. 
Se on täydellinen suunhoitojärjestelmä, joka tarjoaa Sonicaren 
parhaat ominaisuudet suunterveyden parantamiseen. 
Korkealaatuinen Sonicare-suorituskyky on yhdistetty älykkääseen 
anturitekniikkaan, joka mahdollistaa henkilökohtaista opastuksen. 
Tämä on kaikkien aikojen paras suunhoitojärjestelmämme.

Paikannusanturi parantaa ja tarkentaa harjausta
Paikannusanturi kertoo sovelluksen kautta reaaliajassa, mistä käyttäjä on jo harjannut. Harjatut alueet näkyvät henkilökohtaises-
sa harjausraportissa, jonka avulla potilas voi harjata koko suun järjestelmällisesti. 
Sovellus tarjoaa potilaalle opastetun harjausreitin ja auttaa näin harjaamaan kaikki alueet.
 

Paineanturi varoittaa liiasta harjausvoimakkuudesta
Jos potilas painaa harjaa liikaa, hän saa varoituksen monella tavalla. Varren alaosaan paineanturiin syttyy violetti valo, kahva 
alkaa väristä ja sovelluksessa näkyy varoitus. Nämä merkit kertovat liiallisesta hampaisiin kohdistuvasta paineesta. 
 

Hankausanturi antaa harjan tehdä työn
Hankausanturi muistuttaa potilasta hienovaraisesti, ettei Sonicarea käytetä kuin tavallista hammasharjaa. 
Näin potilas voi vähentää hankausta ja parantaa tekniikkaa, ja puhdistuksesta tulee entistä hellävaraisempaa ja tehokkaampaa. 
    

Älykäs sovellus
Paremman harjaustekniikan puolesta

Philips Sonicare -sovellus on kehitetty tiiviissä yhteistyössä yli 500 hammaslääkärin ja suuhygienistin kanssa. Halusimme luoda 
tuotteen, joka auttaa sinua ohjaamaan ja opastamaan potilaitasi. Sovellus antaa hammashoidon asiantuntijoiden laatimia suun-
hoitovinkkejä, joiden avulla potilaat saavat yksilöllistä tukea ja neuvontaa vastaanoton ulkopuolella. Integroitujen älykkäiden 
anturien avulla potilaat voivat seurata tarkasti, mistä ja miten he parhaillaan harjaavat. Potilas voi tarkastella suun 3D-näkymää 
suoraan puhelimen näytöltä – täysin ilman kameraa tai muuta tekniikkaa. Tähän tarvitaan vain aktiivinen Bluetooth-yhteys. 

Älykkäät anturit



Auta potilaitasi kokemaan 
Sonicare-tekniikan hyödyt – siitä tulee rakkautta ensi harjauk-
sella. Pitkät harjakset ja patentoitu sonic-tekniikkamme auttavat 
puhdistamaan syvältä hampaiden välistä ja ehkäisevät ikenien 
verenvuotoa. Ne poistavat jopa 10 kertaa enemmän plakkia kuin 
tavallinen hammasharja.* Tehokas mutta hellävarainen puhdistus 
kohentaa ikenien terveyttä jo 2 viikossa. 

DiamondCleanin mukana 
toimitetaan tyylikäs laukku 
ja lasilaturi

Viisi harjausasetusta
Clean, White, Sensitive, 
Gum Care ja Deep Clean

Pitkä akun kesto 
Litiumioniakku kestää 
jopa 3 viikkoa

Ainutlaatuinen induktiotekniikalla 
toimiva lasilaturi  
Voit ladata DiamondClean-harjan 
asettamalla sen tyylikkääseen 
lasilaturiin 

Matkakotelo, jossa USB-portti 
lataus käy matkallakin kätevästi 
kuljetuslaukussa tietokoneen 
USB-portin tai pistorasian kautta 

Valaistu näyttö 
Kun hammasharja kytketään päälle, 
näytön valo syttyy ja siinä näkyy viisi 
harjausasetusta

* Delaurenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522

Toimitukseen sisältyy 
kolme harjaspäätä

Sonicare DiamondClean
Ylivoimaista puhtautta

ProtectiveClean-sähköhammasharja auttaa puhdistamaan 
hampaat hellävaraisesti ja parantamaan suunterveyttä.
Kaikissa sähköhammasharjoissamme käytettävä Sonicare-tek-
niikka perustuu hammashoidon tarpeisiin. Philips on tutkinut 
ja kehittänyt suunhoitotuotteita yli 20 vuoden ajan, ja Sonica-
re-tuotteillamme on 25 miljoonaa tyytyväistä käyttäjää ympäri 
maailman. Philips Sonicare ProtectiveClean on hellävarainen 
mutta tehokas sähköhammasharja, jonka hinta-laatusuhde on 
erinomainen.

ProtectiveClean
Puhtaat hampaat helposti!

Protective Clean,
Black

ProtectiveClean
Light Blue

ProtectiveClean
Turqoise

ProtectiveClean 
Pastel Pink

Poistaa jopa 7 ker-
taa enemmän plak-
kia kuin tavallinen 
hammasharja

Suositelluin
sonic-tekniikalla 
varustettu 
sähköhammasharja

Saat muistutuksen, 
kun on aika 
vaihtaa harjaspää

Valitsee sopivan 
ohjelman valitse-
masi harjaspään 
mukaan

Kätevät 
ajastimet

Aloittelijaohjelma



Sonicare For Kids 
Sovellus innostaa lapsia harjaamaan 
entistä paremmin ja pidempään

Anna lapsellesi terveellinen tapa ja terveempi tulevaisuus
Terveelliset rutiinit kuuluvat tärkeimpiin asioihin, jotka voit lapsellesi opettaa. 
Kuten aikuisille, hammaslääkärit suosittelevat lapsillekin hampaiden harjaa-
mista vähintään kahden minuutin ajan kahdesti päivässä. Me kaikki kuitenkin 
tiedämme, miten vaikea lapsia on saada harjaamaan hampaansa kunnolla – ja 
samalla tiedämme, että lapset, joilla on jo varhain reikiä hampaissa, saavat 
huonommat hampaat myös aikuisina. Sonicare for Kids -sovellus tekee ham-
paiden harjauksesta seikkailun, jossa on mukana päähenkilö Sparkly. Jos lapsi 
harjaa hampaat kunnolla, Sparkly on iloinen!

Sonicare For Kids HX6322/04
• Sparkly innostaa lasta harjamaan hampaat  
 paremmin
• Akun kesto 2 viikkoa
• Poistaa 75 % enemmän plakkia kuin  
 tavallinen hammasharja
• 98 % kaikista vanhemmista suosittelee  
 tuotetta*
• 2 harjausasetusta
• Kuminen harjaspää suojaa nuoria hampaita
• Mukana 2 harjaspäätä
• Mukana 8 tarraa

Ladattavissa ilmaiseksi 
App Storesta tai Google Playsta

* Vanhemmista, joita pyydettiin vertaamaan tuotetta tavalliseen hammasharjaan

Philips Sonicare tarjoaa kattavan valikoiman harjaspäitä 
jokaisen potilaan tarpeisiin

Optimal White, 
4 kpl/pakkaus
ValkoinenStandard: 
HX6064/10
Valkoinen Compact: 
HX6074/27
Musta Standard: 
HX6064/11

Ylivoimainen 
puhdistus,
valkoisemmat hampaat

Tarkoitettu värjäymien poistoon, tiivis 
timantinmuotoinen harja. Irrottaa pinnalliset 
värjäymät, jotka johtuvat ruoasta, juomista ja 
tupakoinnista. 

Medium

Sensitive
4 kpl/pakkaus:
Vakio: 
HX6054/07

Aristavien hampaiden 
ja ikenien pehmeä 
puhdistus

Erikoispehmeä harja ja pehmeä profiili
mahdollistavat erittäin hellävaraisen 
harjauksen

Pehmeä

Tyyppi                                Harjaspää              Käyttöalue      Harjan rakenne                                                                     Kovuus

For Kids, 
2 kpl/pakkaus
Small: HX6032/33
3+ vuotta
Large: HX6042/33
7+ vuotta

Lapsille – puhdistaa 
tehokkaasti ja suojaa 
kasvavaa hymyä

Profiili mukautuu lapsen hampaisiin.
Pehmeät harjakset takaavat hellävaraisen 
puhdistuksen. Harjaspään takaosan kumireuna
suojaa kasvavia hampaita.

Pehmeä

Premium Plaque Defence

Harjasten väri haalistuu, kun harjaspää
on aika vaihtaa. Parhaat tulokset saavutat, 
kun vaihdat harjaspään kolmen 
kuukauden välein.

Jopa 4-kertainen pintakosketus 
verrattuna DiamondClean-harjaspäähän 
ja jopa 10 kertaa tehokkaampi plakinpoisto 
ikenien reuna-alueilta ja hammasväleistä.

Valkoiset harjakset 
kiillottavat hampaan pinnan.

Ainoa sähköhammasharjojen harjaspää, joka mukailee 
hampaiden ja ikenien yksilöllistä muotoa. Kumisten, taipuisien 
kumireunojen ansiosta harjaspää mukautuu tarkasti jokaisen 
hampaan pinnanmuotoon.

Harjaspään keskellä olevat tiiviisti pakatut 
värjäymänpoistoharjakset poistavat jopa 
100 % enemmän värjäymiä jo kolmessa 
päivässä – teho on kliinisesti osoitettu!

Premium
Plaque Defence
4 kpl/pakkaus:
HX9044/17 Valkoinen
HX9044/33 Musta 

Premium 
Gum Care
4 kpl/pakkaus:
HX9054/17 Valkoinen
HX9054/33 Musta 

Premium
Whitening
4 kpl/pakkaus:
HX9064/17 Valkoinen
HX9064/33 Musta 

Pehmeä

Medium

Premium Plaque 
Defence
Puhdistaa syvimmältä

Pehmeiden, joustavien reunojen ansiosta harjakset 
mukautuvat jokaisen hampaan muotoon, mikä 
takaa 4-kertaisen pintakosketuksen ja jopa 10 
kertaa tehokkaamman plakinpoiston vaikeasti 
puhdistettavilla alueilla.

Gum Care
Kohentaa ikenien 
terveyttä

Pienempi koko ja harjakset mahdollistavat 
hellävaraisen mutta tehokkaan puhdistuksen alueilla, 
joilla iensairauksia voi kehittyä. Tämän on kliinisesti 
osoitettu vähentävän ientulehduksia jopa 100 % ja 
parantavan 
ikenien terveyttä 7-kertaisesti jo kahdessa viikossa.

Premium White
Valkoisempi hymy

Optimal 
Plaque Defence
4 kpl/pakkaus:
HX9024/10

Ainutlaatuinen 
päivittäinen
värjäymien poisto

Optimal Plack Defense -harjaspää on 
täydellinen ratkaisu, jos haluat optimaalisen 
värjäymien poiston
osaksi päivittäistä suunterveyden hoitoa. 

Medium

Optimal Gum Care 
4 kpl/pakkaus:
HX9034/07

Ainutlaatuinen 
plakinpoisto 
terveempien 
ikenien puolesta

Ikenien terveyttä parantava ProResults-harjaspää 
on täydellinen valinta, jos haluat sekä optimaalisen 
plakinpoiston että hellävaraisen puhdistuksen 
osaksi päivittäistä suunterveyden hoitoa.

Pehmeä

Medium



Sonicare AirFloss Ultra
Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että monet potilaat käyttävät hammaslankaa harvoin tai eivät lainkaan. On fakta, että 
44 %:lla ruotsalaisista on ienverenvuotoa vähintään kerran kuussa. (Suunterveysbarometri 2017). Näille potilaille on nyt tarjolla 
ratkaisu. 
Philips Sonicare AirFloss Ultra. Epäsäännöllisillä hammaslangan käyttäjillä tehdyn tutkimuksen mukaan 96 % potilaista jatkoi 3 
kuukauden jälkeen AirFlossin käyttöä 4 tai 5 kertaa viikossa – se on siis täydellinen ratkaisu, jonka avulla potilaat todella puh-
distavat hammasvälinsä.1 Ainutlaatuinen mikropisaratekniikka tuottaa 1–3 suihkausta ilmaa ja vettä tai suuvettä, ja tämä riittää 
hammasvälien ja ikenien reunan hellävaraiseen puhdistamiseen. Tiedämme, että AirFloss toimii myös epäsäännöllisillä ham-
maslangan käyttäjillä. AirFloss on helppo tapa aloittaa uusi terveellinen suunhoitorutiini, ja se poistaa hammasväleistä jopa 5 
kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja.

Airfloss Ultra on aiemman AirFloss-mallin päivitetty versio, 
jossa on parannettu triple-microburst-menetelmä ja entis-
tä parempi suutin. Tuote on todettu yhtä tehokkaaksi kuin 
hammaslanka sekä plakki-indeksin että ientulehdusindek-
sin osalta käytettäessä suuveden kanssa 28 päivän aikana.2  

Uuden suuttimen käyttöalue on entistä laajempi, minkä 
ansiosta se puhdistaa approksimaalipinnan paremmin. 
Muotoilu on myös miellyttävä käyttäjälle. AirFloss Ultrassa 
voidaan käyttää suuvettä, ja myös tavallinen vesi käy hyvin. 

- Poistaa 99,9 % hammasvälien plakista3

- Kohentaa ikenien terveyttä jo 2 viikon kuluessa4

- Ikenien terveys parani 96 %:lla potilaista

1  Delaurenti M, et al. An Evaluation of Two Toothbrushes on Plaque and Gingivitis. Journal of Dental Research. 2012, 91(Special Issue B):522
2 Data on file
3 A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei J, 
Jenkins W, Delaurenti M.
4 In a survey of 670 (US) patients with mild to moderate gingivitis, in a 60-day in-practice study instructed to use AirFloss with mouthwash

Sonicare AirFloss
Hammasvälien tehokas puhdistus

AirFloss HX8211/02
• Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa
• Kohdista. Paina. Puhdasta tuli!
• Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa   
 viikossa
• Auttaa ehkäisemään hampaiden 
 reikiintymistä 
 vaikeasti puhdistettavilla alueilla
• Poistaa entistä enemmän plakkia 
 hammasväleistä
• Ilma- ja mikropisaratekniikka

AirFloss Ultra HX8331/01
AirFloss Ultra on aiemman AirFloss-mallin päivitetty versio, 
jossa on parannettu triple-microburst-menetelmä ja en-
tistä parempi suutin

• Puhdistaa koko suun 60 sekunnissa
• Kohdista. Paina. Puhdasta tuli!
• Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa
• Auttaa ehkäisemään hampaiden reikiintymistä 
 vaikeasti puhdistettavilla alueilla
• Poistaa 99,9 % hammasvälien plakista*

• Ilma- ja mikropisaratekniikka
• Iso säiliö vedelle tai suuvedelle
• Entistä tehokkaampi suutin

Käytä Philips Sonicare AirFlossissa
suuvettä. Täydelliseen puhdistukseen Soni-
care AirFlossilla tarvitaan alle teelusikallinen 
vettä, ja voit käyttää laitteessa hyvin myös 
suuvettä, joka antaa suuhun entistä raik-
kaamman tunteen.
Suosittelemme fluorisuuvettä, 
jossa on 0,2 % natriumfluoridia.  

*A Randomized, Parallel Design Study to Evaluate the Effect of AirFloss (Chinook) on Removal of Interproximal Plaque and Reduction in Gingivitis. Jain V, Wei 
J, Jenkins W, Delaurenti M.

Vinkki:



ZOOM
Ammattimainen hampaiden valkaisu

Esimerkiksi tee, kahvi ja punaviini värjäävät hampaita 
ajan mittaan. Värjäytymisen taustalla voi olla kuitenkin 
myös perinnöllisiä tai lääketieteellisiä syitä. 
Philips ZOOM on laaja valikoima tieteellisesti 
kehitettyjä tuotteita, joiden avulla potilas saa 
mahdollisimman sopivaa hoitoa. 

Hampaiden valkaisu vastaanotolla 
Philips ZOOM -järjestelmän tärkein osa on lamppu, 
jota käytetään yhdessä 6-prosenttisen vetyperoksidi-
geelin kanssa. Lampun valo tehostaa merkittävästi 
geelin vaikutusta. Philips ZOOMin 6-prosenttisen 
valkaisugeelin avulla potilas voi saada jopa 6 sävyä 
valkoisemmat hampaat jo ensimmäisellä käynnillä.

molecule

chromophore

molecule

chromophore

Miten valoaktivoituva Philips ZOOM -valkaisu toimii

Värjäymämolekyyli ennen Pelkkä vetyperoksidi (H2O2) Vetyperoksidi (H2O2)
ja ZOOM WhiteSpeed

Valo – ZOOM WhiteSpeed hyödyntää innovatiivista sinistä LED-kiihdytintä, joka tehostaa 
vetyperoksidin avulla tapahtuvaa värjäymien poistoa. Kun kahta osatekijää eli sinistä valon-
lähdettä ja vetyperoksidia käytetään samanaikaisesti, värjäymät irtoavat tehokkaammin kuin 
pelkällä vetyperoksidilla.

”Olen valkaissut potilaiden hampaita vuosien ajan hy-
vin tuloksin mutta päätin kokeilla ZOOMia. Huomasin 
ensimmäiseksi, että ZOOM koettiin miellyttäväksi. Ko-
kemukseni vastaanotolla tehtävästä valkaisusta oli, että 
potilailla ilmeni usein vihlontaa. Tältä osin ZOOMissa 
on iso ero aiempaan, sillä toimenpiteen jälkeinen vih-
lonta on minimaalista. Potilaat ja minä hammaslääkä-
rinä arvosta hyvää ja nopeaa tulosta, joka myös kestää 
jälkihoidon ansiosta entistä pidempään.”

Annika Korvo, hammaslää-
käri ja Swedish Academy of 
Cosmetic Dentistryn jäsen.

Maksimaaliset tulokset, minimaalinen vihlonta
Philips ZOOM WhiteSpeed -järjestelmässä käytetään ainutlaatuista kemian 
ja tutkitun valotekniikan yhdistelmää, jonka avulla saadaan merkittävästi 
valkoisemmat hampaat jo tunnissa, eikä toimenpide ole potilaalle epä-
miellyttävä.

Valo – ZOOM WhiteSpeed hyödyntää innovatiivista sinistä LED-kiihdy-
tintä, joka tehostaa vetyperoksidin avulla tapahtuvaa värjäymien poistoa. 
Kun kahta osatekijää eli sinistä valonlähdettä ja vetyperoksidia käytetään 
samanaikaisesti, värjäymät irtoavat tehokkaammin kuin pelkällä vetyperok-
sidilla.

ACP – Vain Philips ZOOM -järjestelmässä hyödynnetään tehokkaasti 
ACP:tä (amorfinen kalsiumfosfaatti), jonka on kliinisesti osoitettu lisäävän 
hammaskiilteen kiiltoa ja tasaisuutta sekä vähentävän vihlontaa valkaisun 
aikana ja sen jälkeen.
 
PH-booster – ZOOM WhiteSpeed -järjestelmässä käytetään ainutlaatuista 
pH-boosteria, joka tehostaa vetyperoksidin vaikutusta.



Potilaille, jotka valkaisevat hampaansa mieluimmin kotona, 
tarjolla ovat Philips ZOOM DayWhite ACP ja Philips ZOOM 
NiteWhite ACP – molemmat tunnustettuja ja helppokäyttöisiä 
tuotteita. Näitä geelejä käytetään joko yöllä tai päivällä yksilöl-
lisissä hammasmuoteissa, jotka muotoillaan vastanotolla. 

Ainoa kotivalkaisujärjestelmä, jossa yhdistyvät ACP:n, kalium-
nitraatin ja fluorin vahvuudet. Tarjoaa erinomaisen kiillesuojan.

Philips ZOOM  
DayWhite ACP

Philips ZOOM  
NiteWhite ACP

Pitoisuus  6 % vetyperoksidia
10 % tai 16 % 
karbamidiperoksidia

Käsittelyaika
30 min 
1–2 kertaa/päivä 

4–6 tuntia yön aikana

Tulokset
saavutetaan
1–2 viikossa 

 1–2 viikossa

1.  ACP-kiteet levitetään  
 hampaiden pinnalle, 
 ja ne sitoutuvat nopeasti 
 hampaiden pintaan

2.  ACP tukkii  
 dentiinitubulukset 
 ja estää vihlonnan

3.  ACP muodostaa 
 hammaskiilteen 
 uudelleen ja täyttää 
 pinnan huokoisuudet

Hampaiden valkaisu kotona  
Philips ZOOM Daywhite ACP ja Nitewhite ACP



Kehitetty yli 20 vuoden kokemuksella hampaiden valkaisusta. Philips ZOOM WhiteSpeed on ensimmäinen hammaslääkärien 
käyttöön tarkoitettu valoaktivoituva, kosmeettinen hampaidenvalkaisujärjestelmä, joka täyttää EU:n vaatimukset. Siinä yhdisty-
vät dokumentoitu LED-tekniikka, terveelliset innovaatiota ja maailmanlaajuinen markkinajohtajuus. Philips ZOOM WhiteSpeed 6 
%:lla saat valkaisutuloksen tunnissa, ja se aiheuttaa vain vähän tai ei lainkaan vihlontaa.

Philips ZOOM
 Tuoteyhteenveto

Valkaisu vastaanotolla

Tuotekuvaus  

Philips ZOOM WhiteSpeed  

Tuotekuvaus

ZOOM-suojalasit

Philips ZOOM -suojalasit 

Tarkoitettu käytettäviksi Philips ZOOM -valkaisulampun 

kanssa. Voidaan asettaa tavallisten silmälasien päälle

Tuotekuvaus  

ZOOM WhiteSpeed Upgrade Kit 

Philips ZOOM WhiteSpeed  
-päivityssarja 

Lamppupää 
Ohjain

Tuotekuvaus

NiteWhite ACP 16 % CP 

DayWhite ACP 6 % H2O2 

Philips ZOOM -valkaisu vastaanotolla

Philips ZOOM -valkaisu vastaanotolla, 6 % H2O2 – 
2 potilaan Duo kit tarvikkeineen

Tuotekuvaus  

3 x pieni (harmaa) 

3 x keskikokoinen (sininen) 

Philips ZOOM IsoPrep® -retraktorit 

Philips ZOOM IsoPrep -retraktorit 
Suojaavat potilaan huulia ja 
mahdollistavat helpon pääsyn hampaisiin

Philips ZOOM WhiteSpeed

- Mukana virtajohto, IsoPrep medium 
- Jopa 6 sävyä valkoisemmat hampaat  
   vastaanotolla tehdyllä valkaisulla

 

DayWhite NiteWhite

Tuotekuvaus  

DayWhite 6 % vetyperoksidi (H2O2)

Philips ZOOM DayWhite – minisarja 

ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 3 ruiskua (2,6 g) noin 9 käyttökertaan

Tuotekuvaus  

NiteWhite 10 % karbamidiperoksidi (CP) 

NiteWhite 16 % karbamidiperoksidi (CP) 

Philips ZOOM NiteWhite – minisarja 

ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 3 ruiskua (2,6 g) noin 9 käyttökertaan

Tuotekuvaus  

DayWhite 6 % vetyperoksidi (H2O2)  

Philips ZOOM DayWhite – vakiosarja 

ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 6 ruiskua (2,6 g) noin 18 käyttökertaan 
- 2 EVA-valkaisulevyä ja säilytysrasia
- 1 Shade Guide

Tuotekuvaus  

NiteWhite 10 % karbamidiperoksidi (CP) 

NiteWhite 16 % karbamidiperoksidi (CP) 

Philips ZOOM NiteWhite – vakiosarja 

ACP, kaliumnitraatti, natriumfluoridi, minttuaromi
- 6 ruiskua (2,6 g) noin 18 käyttökertaan 
- 2 EVA-valkaisulevyä ja säilytysrasia
- 1 Shade Guide
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