* Vs escovação com escova manual regular.

COMO FUNCIONAM
AS ESCOVAS DE
DENTES ELÉTRICAS?

As escovas elétricas podem ajudar você
a ter uma limpeza superior* nos dentes,
eliminando maior quantidade de placa
bacteriana.
As recarregáveis são conectadas
à rede elétrica, desse modo estão
sempre preparadas para serem usadas.
Recomenda-se substituir a cabeça a cada
3 meses, ou quando estiver desgastada.
Existem diferentes tipos de escovas
elétricas. As escovas com movimento
de OSCILAÇÃO-ROTAÇÃO são
comprovadamente eficazes na remoção
da placa bacteriana dos dentes e gengiva.
TEMPORIZADOR DE ESCOVAÇÃO: a maioria

das pessoas emprega menos de 1 minuto
na escovação quando usa uma escova
manual. Um temporizador de escovação
ajuda você a assegurar que dedica à
escovação os 2 minutos que os dentistas
recomendam.
SENSOR DE PRESSÃO: sinaliza se você

faz muita força durante a escovação,
conscientizando o limite
de força ideal para
ser empregado
na limpeza bucal.
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MODO DE ESCOVAÇÃO: esta característica deixa você

escolher a forma de escovação. Por exemplo, se seus
dentes apresentarem sensibilidade, pode empregar o
modo suave. Seu dentista ou higienista pode recomendar
um modo específico de escovação que se ajuste às suas
necessidades.
CABEÇAS: a cabeça das escovas elétricas apresenta

diferentes formas e tamanhos para ajustar-se às suas
necessidades. As cabeças especializadas podem oferecer
benefícios como uma avançada limpeza interdental.
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ESCOVA ELÉTRICA
OSCILANTE/ROTACIONAL

Este tipo de escova conta com
uma cabeça pequena e circular,
que oscila alternadamente da
direita à esquerda, com um
movimento circular que ajuda
a eliminar a placa. Uma cabeça
pequena é muito útil para a
limpeza das áreas de difícil
acesso da boca.
Quando usar uma escova
oscilante-rotacional, devese deslocar suavemente a
cabeça de um dente ao outro
e deixar que a escova realize a
limpeza.
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ALGUNS DADOS BÁSICOS SOBRE
AS ESCOVAS ELÉTRICAS

AS ESCOVAS ELÉTRICAS OFERECEM UMA AÇÃO
MECÂNICA DE LIMPEZA, NA REMOÇÃO DA PLACA
BACTERIANA.
A BASE DA ESCOVA ELÉTRICA PODE SER COMPARTILHADA
ENTRE AS PESSOAS DA FAMÍLIA. SOMENTE O REFIL É
INDIVIDUAL.

QUER APRENDER MAIS SOBRE
AS ESCOVAS ELÉTRICAS?

CONSULTE O SEU PROFISSIONAL DENTISTA
OU ACESSE WWW.ORALB.COM.BR

