
REGISZTRÁLJON 
MOST

www.curaprox.com/
myCuraprox

Regisztrálja 
készülékét a

 2+1 év 
garanciáért



HYDROSONIC PRO
Professzionális otthoni tisztításhoz.
Különösen alkalmas fogszabályozó készülék, implantátum 
vagy ínyproblémák esetén, továbbá a fogak és az íny egészsé-
gének megőrzésére minden nap.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a haszná-
lati útmutatót, és őrizze meg későbbi használathoz.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a közelmúltban fogászati műtéten esett át, konzultáljon 
fogorvosával, mielőtt elkezdi használni a Hydrosonic Pro 
készüléket. Ha erőteljes vérzést tapasztal az eszköz haszná-
lata során, akkor kérjük, azonnal forduljon a fogorvosához. 
Gyermekek, vagy hasonló eszköz használatában tapasztalat-
lan, vagy mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékos személyek 
kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket, vagy 
ha előtte megismerik a készülék biztonságos használatának 
módját és tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. 
Gyermekek ne mossanak fogat és ne kezeljék a készüléket 
felügyelet nélkül. Győződjön meg arról, hogy a gyermekek 
nem játszanak a készülékkel. A Hydrosonic Pro megfelel az 
elektromágneses eszközökre vonatkozó biztonsági előírá-
soknak. Ha implantátummal vagy pacemakerrel rendelkezik, 
és kérdése van a készülékről, akkor a használatról kérdezze 
orvosát vagy implantátumának, vagy pacemakerének 
gyártóját.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK
Figyelem: A készülék akkumulátora kizárólag a mellékelt 
töltővel tölthető. A készülékben található akkumulátor nem 
cserélhető. Üzembehelyezés előtt feltétlenül ellenőrizze, 
hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék adattáb-
láján feltüntetett értéknek. Ne használja a töltőt, vagy a 
hálózati kábelt, ha sérült. Ne próbálja megjavítani. A hálózati 
kábel nem cserélhető. Ha a kábel megsérült, a teljes készü-
léket cserélni kell. A javításokat csak a hivatalos forgalmazó 
vagy a vevőszolgálati osztály végezheti el (lásd az utolsó 
oldalon). A töltőt tartsa távol víztől, ne merítse vízbe vagy 
más folyadékba. 

Környezetbarát megsemmisítés
A készüléket életciklusa végén ne a háztartási szemétbe 
dobja. Adja le egy újrahasznosító központban vagy hivatalos 
gyűjtőponton. Ezzel segít megóvni a környezetet. A beépített 
akkumulátor olyan anyagokat tartalmaz, amelyek veszélyesek 
lehetnek a környezetre, ezért kérjük, hogy az akkumulátort egy 
használt akkumulátor telepen vagy egy hivatalos újrahaszno-
sító ponton adja le.



Probléma

A készülék nem 
működik
 

Csökkent tisztítási 
hatásfok
 

Enyhe bizsergés 
érezhető a fogkefe 
használata közben
 

Lehetséges ok

•	Az	akkumulátor	
nincs feltöltve
•	A	készülék	nincs	
bekapcsolva

 •	A	készülék	nincs	
megfelelően feltöltve
•	Fogkefefej	kopott	
vagy piszkos

•	Ez	természetes
érzet azoknál, akik 
először használnak 
szónikus fogkefét

•	Helyezze	a	nyelet
a töltőre
•	Nyomja	meg	a	
ki/be gombot

•	Teljesen	töltse	fel
a készüléket
•	Tisztítsa	meg	vagy	
cserélje ki a kefefejet

•	Többszöri	haszná-
lat után hozzászokik 
majd az érzéshez

Megoldás

A termék helyes megsemmisítése
Az EU területén ez a jelzés azt jelenti, 
hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási 
hulladék közé dobni. Az elhasználódott 
készülékek értékes újrahasznosítható 
anyagokat tartalmaznak. Ezeket át kell adni 
újrahasznosításra, annak érdekében hogy 

megakadályozzuk a nem megfelelő hulladékkezelésből származó, 
a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatásokat. Ezért 
kérjük, hogy az elhasználódott eszközt a megfelelő hulladéktá-
rolóba helyezze el, vagy vigye/küldje vissza abba az üzletbe, ahol 
azt vásárolta. Ők gondoskodnak majd a termék környezetbarát 
megsemmisítéséről.

USB csatlakozó technikai adatai
Feszültség bemenet: 100-240V, 50/60 Hz, 0,15A max.
Feszültség kimenet: 5,0V DC, 500 mA

USB kábeles töltő alap műszaki adatai
Bemeneti feszültség: 5V DC, 500 mA 
Egyrészes alap, gumilábak

Markolat műszaki adatai
•	Akkumulátor: Lithium-ion (3.7 V, 700mAh). 
•	Az akkumulátor optimális töltési ideje: 10 óra
•	A teljesen feltöltött készülék kb. 60 percig üzemképes. Ez 15 

napos működésnek felel meg, ha naponta 4 percig mos fogat vele
•	Tisztító	mozdulat:	22000,	32000,	42000	;	az	utóbbi	kettő,	

háromféle tisztítási módban
•	Állkapocs kvadráns időzítő: 30 másodperc
•	Fogmosási időzítő: két perc
•	Automatikus kikapcsolás: négy perc múlva
•	Tartozékok:	1	db	Hydrosonic	Pro

1 db töltő USB kábellel
1 db USB-csatlakozó
1 db utazó tok
1 db használati útmutató
1 db Sensitive kefefej
1 db Power kefefej
1 db Egycsomós kefefej

 
Megfelelőség  

USB csatlakozó technikai adatai
Feszültség bemenet: 100-240V, 50/60 Hz, 0,15A max.
Feszültség kimenet: 5,0V DC, 500 mA
USB kábeles töltő alap műszaki adatai
Bemeneti feszültség: 5V DC, 500 mA
Egyrészes alap, gumilábak
Markolat műszaki adatai
• Akkumulátor: Lithium-ion (3.7 V, 700mAh).
• Az akkumulátor optimális töltési ideje: 10 óra
• A teljesen feltöltött készülék kb. 60 percig üzemképes. Ez 15 napos 

működésnek felel meg, ha naponta 4 percig mos fogat vele
• Percenkénti tisztító mozdulat: 44 000, 64 000, 84 000; az utóbbi 

kettő egyenként három-háromféle tisztítási fokozatban is
• Állkapocs kvadráns időzítő: 30 másodperc
• Fogmosási időzítő: két perc
• Automatikus kikapcsolás: négy perc múlva
• Tartozékok: 1 db Hydrosonic Pro

1 db Sensitive kefefej
1 db Power kefefej
1 db Egycsomós kefefej  
1 db töltő USB kábellel
1 db USB-csatlakozó
1 db utazó tok
1 db használati útmutató

A termék helyes megsemmisítése
Az EU területén ez a jelzés azt jelenti,
hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási
hulladék közé dobni. Az elhasználódott
készülékek értékes újrahasznosítható
anyagokat tartalmaznak. Ezeket át kell adni

újrahasznosításra, annak érdekében hogy
megakadályozzuk a nem megfelelő hulladékkezelésből származó,
a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatásokat. Ezért
kérjük, hogy az elhasználódott eszközt a megfelelő hulladéktá-
rolóba helyezze el, vagy vigye/küldje vissza abba az üzletbe, ahol
azt vásárolta. Ők gondoskodnak majd a termék környezetbarát
megsemmisítéséről.



BEINDÍTÁS

Válassza ki a kefefejet. 

Működési mód kiválasztása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Amint 
eléri a kívánt tisztítási módot, engedje el a gombot. 
Bekapcsoláskor a Hydrosonic Pro az utoljára használt 
tisztítási módban indul. A fogkefe szálainak seprő 
mozgása automatikusan és azonnal lelassul, amint túl 
nagy nyomást fejt ki. 

Bekapcsolás 
és kikapcsolás

Nyomja meg röviden:
be/ki

Nyomja meg és tartsa 
nyomva: 
mód kiválasztása

•	 Sensitive és Power fej mindennapi fogmosáshoz
•	 Single fej (egycsomós fej) a kontakt pontok tisztításá-

hoz, fogszabályozó készülékek esetére, külső és nyelv 
felöli brekettektől a retenciós készülékekig, valamint 
az ínyszél ápolásához

BEINDÍTÁS

Válassza ki a kefefejet. 

Működési mód kiválasztása
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. Amint 
eléri a kívánt tisztítási módot, engedje el a gombot. 
Bekapcsoláskor a Hydrosonic Pro az utoljára használt 
tisztítási módban indul. A fogkefe szálainak seprő 
mozgása automatikusan és azonnal lelassul, amint túl 
nagy nyomást fejt ki. 

Bekapcsolás 
és kikapcsolás

Nyomja meg röviden:
be/ki

Nyomja meg és tartsa 
nyomva: 
mód kiválasztása

•	 Sensitive és Power fej mindennapi fogmosáshoz
•	 Single fej (egycsomós fej) a kontakt pontok tisztításá-

hoz, fogszabályozó készülékek esetére, külső és nyelv 
felöli brekettektől a retenciós készülékekig, valamint 
az ínyszél ápolásához

• Sensitive és Power fej  mindennapi fogmosáshoz, fogíny 
problémák, implantátumok és fogszabályozó készülék 
megléte esetén

• Single fej (egycsomós fej) a kontakt pontok tisztításához, 
fogszabályozó készülékek esetére, külső és nyelv felöli 
brekettektől a retenciós készülékekig, valamint az ínyszél 
ápolásához



TÖLTÉS: Csatlakoztassa a hálózathoz vagy a laptop/
számítógép USB-portjához.

TÖLTÉSI SZINT:
MINDENKOR AZONOS 
TELJESÍTMÉNY

•	 Első használat előtt töltse fel teljesen a Hydrosonic 
Pro készülékét
•	 Az optimális töltési idő 10 óra.
•	 Töltéshez	helyezze	a	Hydrosonic	Pro	készüléket	a	há-

lózathoz csatlakoztatott töltőre: dugja be az USB-csat-
lakozó megfelelő végét a töltő USB-csatlakozójába, 
a másik végét a hálózatba. Az eszközt a laptop vagy a 
számítógép USB-portján keresztül is töltheti.
•	 A töltöttség tényleges szintje akkor látható, amikor 

a Hydrosonic Pro készüléket leveszi a töltőről vagy 
amikor kikapcsolja.
•	 Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor a 

kijelzőn mind a hét LED kigyullad. Minél több LED vilá-
gít, annál magasabb az akkumulátor töltöttségi szintje.
•	 Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor 

a kijelzőn mind a hét LED kigyullad. Minél több LED 
világít, annál magasabb az akkumulátor töltöttségi 
szintje.
•	 Teljesen	feltöltött	állapotban	az	akkumulátor	

minimum 60 percig működőképes, ami napi 4 perc 
fogmosással számolva, körülbelül két hét fogmosás-
nak felel meg.
•	 Az extra hosszú élettartam érdekében csak akkor 

töltse a fogkefét, ha az akkumulátor töltési szintje 
20% alá csökken (ezt a piros LED jelzi).
•	 Mindenkor teljes kapacitás: a tisztítási teljesítményt 

nem befolyásolja az akkumulátor töltöttségi szintje. 
A Hydrosonic Pro ugyanolyan jól tisztít amikor az ak-
kumulátor alacsony töltöttségű, mint amikor teljesen 
fel van töltve

• Első használat előtt töltse fel teljesen a Hydrosonic 
Pro készülékét

• Az optimális töltési idő 10 óra.
• Töltéshez helyezze a Hydrosonic Pro készüléket 

a hálózathoz csatlakoztatott töltőre: dugja be az 
USB-csatlakozó megfelelő végét a töltő USB-
csatlakozójába, a másik végét a hálózatba. Az 
eszközt a laptop vagy a számítógép USB-portján 
keresztül is töltheti.

• A töltöttség tényleges szintje akkor látható, amikor 
a Hydrosonic Pro készüléket leveszi a töltőről vagy 
amikor kikapcsolja.

• Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor 
a kijelzőn mind a hét LED kigyullad. Minél több LED 
világít, annál magasabb az akkumulátor töltöttségi 
szintje.

• Amennyiben a legalsó LED kék helyett pirosan 
világít, akkor a töltöttségi szint 20% alá csökkent.

• Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor 
minimum 60 percig működőképes, ami napi 4 
perc fogmosással számolva, körülbelül két hét 
fogmosásnak felel meg.

• Az extra hosszú élettartam érdekében csak akkor 
töltse a fogkefét, ha az akkumulátor töltési szintje 
20% alá csökken (ezt a piros LED jelzi).

• Mindenkor teljes kapacitás: a tisztítási teljesítményt 
nem befolyásolja az akkumulátor töltöttségi szintje. 
A Hydrosonic Pro ugyanolyan jól tisztít amikor az 
akkumulátor alacsony töltöttségű, mint amikor 
teljesen fel van töltve



HÉT TISZTÍTÁSI MÓD:

Kapcsolja be a készüléket. A gombot lenyomva tartva 
a Hydrosonic Pro végigfut mind a 7 tisztítási módon. 

start clean smile

Egyféle Start mód
Ez a tisztítási mód javasolt a fogpótlások és 
fogszabályozó készülékek kontaktpontjainak, az 
implantátumok körüli és az ínyszéli területek speciális 
tisztítására. Használja a Single egycsomós fejjel. 
Ebben az üzemmódban a készülék percenként több 
mint 22 000 mozdulatot végez. Az alsó LED világít.

Háromféle Clean mód
A következő három, különböző intenzitású clean 
üzemmódban a készülék percenként 32 000 
mozdulatot végez. Minden egyes üzemmódban egy 
újabb LED gyullad ki. Ezekben a tisztítási módokban a 
sensitive vagy a power kefefejeket javasolt használni.

Háromféle Smile mód
Végül a három különféle smile (mosoly) mód, 
mindegyik percenként 42 000 mozdulattal. Minden 
egyes üzemmódban egy újabb LED gyullad ki. Ezt 
követően az üzemmódok újraindulnak.
Ezekben az üzemmódokban a Sensitive vagy a Power 
kefefejeket javasolt használni.

Mód kiválasztása
Válassza ki a kedvenc tisztítási módját úgy, hogy a 
folyamatos nyomás során akkor engedje el a gombot, 
amikor elérte az Ön számára leginkább megfelelő 
módot. Legközelebb a készülék ugyanebben a 
tisztítási módban fog indulni fogmosáskor.

Megszakítások
Fogmosás közben a rövid megszakítás azt jelzi, hogy 
30 másodperc, a hosszú megszakítás azt jelzi, hogy 
két perc telt el a bekapcsolástól. Négy perc elteltével a 
Hydrosonic Pro automatikusan kikapcsol.

Egyféle Start mód
Ez a tisztítási mód javasolt a fogpótlások és 
fogszabályozó készülékek kontaktpontjainak, 
az implantátumok körüli és az ínyszéli területek 
speciális tisztítására. Használja a Single egycsomós 
fejjel. Ebben az üzemmódban a készülék 
percenként több mint 44 000 mozdulatot végez. Az 
alsó LED világít.

Háromféle Clean mód
A következő három, különböző intenzitású clean 
üzemmódban a készülék percenként 64 000 
mozdulatot végez. Minden egyes üzemmódban 
egy újabb LED gyullad ki. Ezekben a tisztítási 
módokban a sensitive vagy a power kefefejeket 
javasolt használni.

Háromféle Smile mód
Végül a három különféle smile (mosoly) mód, 
mindegyik percenként 84 000 mozdulattal. Minden 
egyes üzemmódban egy újabb LED gyullad ki. Ezt 
követően az üzemmódok újraindulnak.
Ezekben az üzemmódokban a Sensitive vagy a 
Power kefefejeket javasolt használni.

Mód kiválasztása
Válassza ki a kedvenc tisztítási módját úgy, hogy 
a folyamatos nyomás során akkor engedje el a 
gombot, amikor elérte az Ön számára leginkább 
megfelelő fokozatot. Legközelebb a készülék 
ugyanebben a tisztítási fokozatban fog indulni 
fogmosáskor.

Megszakítások
Fogmosás közben a rövid megszakítás azt jelzi, 
hogy 30 másodperc, a hosszú megszakítás azt 
jelzi, hogy két perc telt el a bekapcsolástól. Négy 
perc elteltével a Hydrosonic Pro automatikusan 
kikapcsol.



A FOGKEFE 
HASZNÁLATA:
LEGJOBB MÓDSZER

KEZDJEN NEKI:
ÉRZÉSRE VÁLASSZON

•	 A kefefejek csúcsminőségűek és a legfinomabb 
CUREN® szálakkal készülnek. A percenkénti 42 
000 mozgás miatt rendkívül nagy igénybevételnek 
vannak kitéve a Hydrosonic Pro kefefejek.
•	 Éppen ezért legalább háromhavonta kell cserélni a 

kefefejet.
•	 Használat után mindig öblítse le a kefefejet és a 

sörtéket folyó víz alatt.
•	 Nagyon klassz osztozni másokkal a jó dolgokon - de 

a fogkeféjét ne ossza meg másokkal.

•	 A clean és smile módok közül fogmosás közben 
válassza ki a kedvenc tisztítási módját – érzésre! 
Így biztosan igazán kellemes lesz a fogmosás.
•	 És igen, próbálja ki mind a sensitive, mind a power 

kefefejet. Melyikkel jobb érzés a fogmosás?
•	 A fogak tisztítása szempontjából mindegy, hogy 

a három clean vagy a három smile tisztítási mód 
közül melyiket használja

Tipp: Minden üzemmód jól tisztít. A fogszabályozók 
tisztítására és a bizsergő érzéshez való 
hozzászokást segítő „start” módon kívül, minden 
mód elég erős ahhoz, hogy nemcsak mechanikai, 
de hidrodinamikai hatással is tisztítson.

Tipp: A clean és smile mód az egészséges fogak 
és íny tisztítására, valamint ínyproblémák, 
implantátumok és fogszabályozó készülékek 
tisztítására alkalmas - az single kefefej 
használatát csak start módban javasoljuk.
 

• A kefefejek csúcsminőségűek és a legfinomabb 
CUREN® szálakkal készülnek. A percenkénti  
84 000 mozgás miatt rendkívül nagy igénybevétel-
nek vannak kitéve a Hydrosonic Pro kefefejek.

• Éppen ezért legalább háromhavonta kell cserélni a 
kefefejet.

• Használat után mindig öblítse le a kefefejet és a 
sörtéket folyó víz alatt.

• Fogszabályzó készülék esetén még nagyobb az 
igénybevétel. A kefefejeket érdemes 6-8 hetente 
cserélni. Megéri.

• A clean és smile módok közül fogmosás közben 
válassza ki a kedvenc tisztítási módját – érzésre! Így 
biztosan igazán kellemes lesz a fogmosás.

• És igen, próbálja ki mind a sensitive, mind a power 
kefefejet. Melyikkel jobb érzés a fogmosás?

• A fogak tisztítása szempontjából mindegy, hogy 
a három clean vagy a három smile tisztítási mód 
közül melyiket használja

A FOGKEFE
HASZNÁLATA:
LEGJOBB MÓDSZER

KEZDJEN NEKI:
ÉRZÉSRE VÁLASSZON

Ahhoz, hogy sokáig szép maradjon a készülék, 
használat után mossa le folyó víz alatt, majd törölje 
szárazra. Amennyiben erősen szennyezett, szappanos 
vízzel mossa le és törölje szárazra.
Tárolja lehetőség szerint száraz helyen, pl. a 
fürdőszobaszekrényben.

Tipp: A clean és smile mód az egészséges fogak és íny 
tisztítására, valamint ínyproblémák, implantátumok 
és fogszabályozó készülékek tisztítására alkalmas 
- a single kefefej használatát csak start módban 
javasoljuk.



A FOGAK TISZTÍTÁSA 
FOGSZABÁLYZÓ 
ESETÉN: 

Alap tisztítás
A Sensitive vagy Power kefefejjel haladjon fogról 
fogra a fogszabályozó és az ínyszél között, tehát 
csak a drótív fölött vagy alatt bármelyik „clean” vagy 
„smile” tisztítási módot használva. Ez azt jelenti, 
hogy egyidejűleg megtisztítja az ínyszélt is. Végül 
tisztítsa meg a fogait a drótív másik oldalán, ismét 
fogról fogra haladva.

Brekettek
A rögzítési pontok tisztítása: A brekettek körüli terü-
letet a Single kefefejjel tisztítsa meg egészen apró 
mozdulatokkal haladva, szép lassan, szinte nyomás 
nélkül, Start módban.

Belső fogszabályozó és retenciós készülék
Ugyanez vonatkozik a fogak belső felszínére rögzített 
fogszabályzó készülékekre. A Single kefefejjel szép 
lassan, szinte nyomás nélkül haladjon a belső ív és 
a rögzítések mentén, Start módban. A Single kefefej 
CURACURVE® kialakításának köszönhetően könnyen 
elérhetők ezek a belső területek.

Oktatófilmünket	megtekintheti	a	YouTube	csatornánkon:	 

Curaprox Magyarország 

A FOGAK TISZTÍTÁSA 
FOGSZABÁLYZÓ 
ESETÉN: 

Alap tisztítás
A Sensitive vagy Power kefefejjel haladjon fogról 
fogra a fogszabályozó és az ínyszél között, tehát 
csak a drótív fölött vagy alatt bármelyik „clean” vagy 
„smile” tisztítási módot használva. Ez azt jelenti, 
hogy egyidejűleg megtisztítja az ínyszélt is. Végül 
tisztítsa meg a fogait a drótív másik oldalán, ismét 
fogról fogra haladva.

Brekettek
A rögzítési pontok tisztítása: A brekettek körüli terü-
letet a Single kefefejjel tisztítsa meg egészen apró 
mozdulatokkal haladva, szép lassan, szinte nyomás 
nélkül, Start módban.

Belső fogszabályozó és retenciós készülék
Ugyanez vonatkozik a fogak belső felszínére rögzített 
fogszabályzó készülékekre. A Single kefefejjel szép 
lassan, szinte nyomás nélkül haladjon a belső ív és 
a rögzítések mentén, Start módban. A Single kefefej 
CURACURVE® kialakításának köszönhetően könnyen 
elérhetők ezek a belső területek.

Oktatófilmünket	megtekintheti	a	YouTube	csatornánkon:	 

Curaprox Magyarország 

A FOGAK TISZTÍTÁSA 
FOGSZABÁLYZÓ 
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Alap tisztítás
A Sensitive vagy Power kefefejjel haladjon fogról 
fogra a fogszabályozó és az ínyszél között, tehát 
csak a drótív fölött vagy alatt bármelyik „clean” vagy 
„smile” tisztítási módot használva. Ez azt jelenti, 
hogy egyidejűleg megtisztítja az ínyszélt is. Végül 
tisztítsa meg a fogait a drótív másik oldalán, ismét 
fogról fogra haladva.

Brekettek
A rögzítési pontok tisztítása: A brekettek körüli terü-
letet a Single kefefejjel tisztítsa meg egészen apró 
mozdulatokkal haladva, szép lassan, szinte nyomás 
nélkül, Start módban.

Belső fogszabályozó és retenciós készülék
Ugyanez vonatkozik a fogak belső felszínére rögzített 
fogszabályzó készülékekre. A Single kefefejjel szép 
lassan, szinte nyomás nélkül haladjon a belső ív és 
a rögzítések mentén, Start módban. A Single kefefej 
CURACURVE® kialakításának köszönhetően könnyen 
elérhetők ezek a belső területek.

Oktatófilmünket	megtekintheti	a	YouTube	csatornánkon:	 

Curaprox Magyarország 

Alap tisztítás
A Sensitive vagy Power kefefejjel haladjon fogról
fogra a fogszabályozó és az ínyszél között, tehát
csak a drótív fölött vagy alatt bármelyik „clean” vagy
„smile” tisztítási módot használva. Ez azt jelenti,
hogy egyidejűleg megtisztítja az ínyszélt is. Végül
tisztítsa meg a fogait a drótív másik oldalán, ismét
fogról fogra haladva.

Brekettek
A brekettek körüli területet a Single kefefejjel tisztítsa 
meg egészen apró mozdulatokkal haladva, szép 
lassan, szinte nyomás nélkül, Start módban.

Belső fogszabályozó és retenciós készülék
A Single kefefejjel szép lassan, szinte nyomás nélkül 
haladjon a belső ív és a rögzítések mentén, Start 
módban. A Single kefefej CURACURVE® kialakításá-
nak köszönhetően könnyen elérhetők ezek a belső 
területek.

Fogszabályozó készülék esetén is nagyon egyszerű 
a Hydrosonic PRO használata és a fogak épek 
maradnak.A fogakon elhelyezett brekettek körül 
különösen alapos tisztítás szükséges, ez döntő 
jelentőségű a szájhigiénia szempontjából.

A FOGAK TISZTÍTÁSA
FOGSZABÁLYOZÓ
ESETÉN:



Belső fogszabályozó és retenciós készülék
Ugyanez vonatkozik a fogak belső felszínére rögzített 
fogszabályzó készülékekre. A Single kefefejjel szép 
lassan, szinte nyomás nélkül haladjon a belső ív és 
a rögzítések mentén, Start módban. A Single kefefej 
CURACURVE® kialakításának köszönhetően könnyen 
elérhetők ezek a belső területek.

Oktatófilmünket	megtekintheti	a	YouTube	csatornánkon:	 

A FOGAK TISZTÍTÁSA 
FOGSZABÁLYOZÓ UTÁN: 
A fogszabályzó készülék levételét követően is 
tisztítsa gondosan a fogait. Ehhez megvan minden, 
amire szüksége van, a Hydrosonic készüléke, a 
Sensitive és Power kefefejek és a Single kefefej.

1. Nedvesítse meg a kefefejet és tegyen rá egy  
kevés fogkrémet.

2. Helyezze a kefét a fogakra, nagyjából 45 fokos 
szögben oly módon, hogy a kefe egyik fele fino-
man az ínyen feküdjön, a másik fele a fogakon

3. Tisztításkor	haladjon	fogról	fogra.	Maradjon	
mindegyiken két-három másodpercig, kb. 45 
fokos szögben, rányomás nélkül.

 

45O

A kefefej megdöntése
Billentse meg a Hydrosonic Pro fogkefét egyszer 
vagy kétszer, mintha a sörtéket szeretné beilleszteni 
a fogak közé. Ezt nagyon lassan és nyomás nélkül 
végezze el.

Maradjon az egyes fogakon két vagy három 
másodpercig, billentse meg néhányszor a kefét hogy 
alaposan el tudja távolítani a lerakódást



30 másodperc után egy rövid, 0,2 másodperces szünet 
jelzi, hogy itt az ideje a száj másik negyedébe lépni.

Ismételje meg a tisztítási folyamatot a fogsor mind a 
négy negyedében.
Ügyeljen arra, hogy mindig ugyanazt a sorrendet 
használja a fogmosás során, hogy ne hagyjon ki 
egyetlen fogat sem.

A hosszú megszakítás azt jelzi, hogy két perc telt 
el. Négy perc után a Hydrosonic Pro automatikusan 
kikapcsol.

Az állandó implantátumokat ugyanúgy tisztítsa 
a Hydrosonic Pro fogkefével, mint a természetes 
fogakat. Nem kell aggódnia, ha implantátuma 
van. Kifejezetten javasolt az implantátumok 
interdentális és/vagy speciális implantátum kefével 
történő gondozása, mivel az implantátum körüli 
ínyszélt kiemelt gondossággal kell tisztítani.
Kéredezze fogorvosát.

Felső fogsor

Alsó fogsor

kívül

kívül

belül

belül

4.

5.

6.

7.
Az állandó implantátumokat ugyanúgy tisztítsa a 
Hydrosonic Pro fogkefével, mint a természetes fogakat. 
Nem kell aggódnia, ha implantátuma van. Kifejezetten 
javasolt az implantátumok fogköztisztító és/vagy 
speciális implantátum kefével történő gondozása, mivel 
az implantátum körüli ínyszélt kiemelt gondossággal kell 
tisztítani.
Kéredezze fogorvosát.

A hosszú megszakítás azt jelzi, hogy két perc telt 
el. Négy perc után a Hydrosonic Pro automatikusan 
kikapcsol.

30 másodperc után egy rövid, 0,2 másodperces szünet 
jelzi, hogy itt az ideje a száj másik negyedébe lépni.

Ismételje meg a tisztítási folyamatot a fogsor mind a 
négy negyedében.
Ügyeljen arra, hogy mindig ugyanazt a sorrendet 
használja a fogmosás során, hogy ne hagyjon ki 
egyetlen fogat sem.

7.

6.

4.

5.



Hibrid hidak esetén: a Hydrosonic implantátum 
gömbfejek és stégek tisztítására is ideális.

Gyermekek és kamaszok esetében különösen 
fontos a rágófelszínek megtisztítása, amelyek 
mély barázdákkal rendelkezhetnek. Ezeknek a 
területeknek a megtisztításához - a korábbiakban 
leírtak szerint-, haladjon fogról fogra rányomás 
nélkül, azaz rágófelületről rágófelületre úgy, hogy 
minden fog esetében két-három másodpercig 
hagyja, hogy a Hydrosonic fogkefe végezze a dolgát.

Tömések,	implantátumok,	koronák	és	héjak	
tisztításához egyszerűen használja az ebben az 
útmutatóban leírt eljárást.

A fogorvosok javaslata szerint a minimális 
fogmosási idő 2 perc. Ha hosszabb ideig tisztítja 
fogait, azzal csak még jobban hozzájárul a száj 
egészségéhez. A fogkefe igény szerint bármikor 
kikapcsolható.

8.

9.

10.

Fontos: Fogmosáskor ne nyomja rá a fogkefét 
a fogakra. Az optimális hatást akkor érheti 
el, ha a Hydrosonic Pro fogkefét gyengéden 
érinti a fogfelszínhez, és fogról fogra haladva 
végzi a tisztítást. Az így végzett fogmosással 
megelőzhetők a fog- és ínybetegségek. 
Ha az íny még a második vagy harmadik 
használat után is érzékeny, akkor valószínűleg 
nem megfelelően alkalmazza a Hydrosonic 
Pro fogkefét. Kérjük, olvassa el újra a tájékoz-
tatót vagy kérje fogorvosa, dentálhigiénikusa 
segítségét.



Speciális helyzetek, területek

Felső és alsó metszőfogak belső oldala
Helyezze a Hydrosonic fogkefét kb. 45° szögben, így 
meg tudja tisztítani az elülső fog belső felszínét.

Felső és alsó őrlőfogak
Helyezze a Hydrosonic fogkefét a megfelelő szögben 
a legutolsó rágófog mögé és időzzön el ott két-három 
másodpercen át

Oktatófilmünket megtekintheti a YouTube csatornánkon: 
         Curaprox Magyarország



Speciális helyzetek, területek

Felső és alsó metszőfogak belső oldala
Helyezze a Hydrosonic fogkefét kb. 45° szögben, így 
meg tudja tisztítani az elülső fog belső felszínét.

Felső és alsó őrlőfogak
Helyezze a Hydrosonic fogkefét a megfelelő szögben 
a legutolsó rágófog mögé és időzzön el ott két-három 
másodpercen át

AZ ÍNYSZÉL TISZTÍTÁSA

A „single” kefefej még egyéb, különféle területek 
tisztítására is használható.

Az ínyszél tisztítása
Rengeteg baktérium rejtőzik a fogak és az íny talál-
kozásánál húzódó, keskeny barázdában.  A Single 
kefefej lehetővé teszi ennek az ínyszéli területnek az 
alapos, de gyengéd megtisztítását. A Single fogkefé-
vel mindig csak egy adott fogat tisztítunk.

1. Helyezze a Single fogkefét az éppen tisztítandó 
fog egyik oldalára, merőlegesen a fog felszínére.

2. A legszélső sörtéknek gyengéden és óvatosan, 
minden nyomás nélkül, be kell jutnia az ínyszéli 
mélyedésbe.

3. Most mozgassa a Single kefét az ínyszél mentén, 
a fog egyik oldaláról a másikra, a fog ívét követ-
ve, rányomás nélkül. A Single kefefejet mindig a 
fog felületére merőlegesen tartsa.

4. Ugyanígy járjon el a fog belső felszínén. Helyez-
ze a Single kefefejet az éppen tisztítandó fog 
egyik oldalára. Óvatosan érintse az ínyszélhez, 
és tisztítsa meg a fogat ugyanazzal a módszerrel, 
amelyet a külső felszínen használt.

 
Oktatófilmünket	megtekintheti	a	YouTube	csatornánkon:	 

Curaprox Magyarország 



A SINGLE KEFEFEJ 
TOVÁBBI 
FELHASZNÁLÁSI
LEHETOSÉGEI
Szabálytalan fogazat
A szabálytalanul elhelyezkedő fogak esetén haladjon 
lassan a fogfelszínen, rányomás nélkül, különösen 
ügyelve a behúzódások, más fogakkal való átfedések 
és kialakult rések tisztítására. 

Fokozott fogkő képződés
A jelentős kiterjedésű fogkő lerakódással rendelke-
zőknek a Single fogkefe használata javasolt. Haladjon 
az ínyszél mentén, rányomás nélkül, a Clean vagy 
Smile tisztítási módok valamelyikét használva.

Implantátumok
A hosszú élettartam érdekében az implantátumoknak 
megfelelő ápolásra van szükségük. Az implantátum 
körüli, ínyszéli terület rendkívül fontos, ezt alaposan és 
rányomás nélkül tisztítsa meg. Ehhez a Single kefefej a 
legjobb eszköz.

Polírozás
Tisztítsa	meg	az	egyes	fogfelületeket	a	Single	kefefejjel,	
mindenféle rányomás nélkül, és végezzen apró, körkörös 
mozdulatokat a Clean vagy Smile tisztítási módok 
valamelyikét használva. A nyelvével végigsimítva a fogak 
felszínét, érezheti, hogy milyen simák és tiszták.

 

 



MECHANIKAI ÉS  
HIDRODINAMIKAI HATÁS

Hatékony és gyengéd
A percenkénti több, mint 30 000 mozdulattal, a 
Clean és a Smile tisztítási módok lehetővé teszik, 
hogy hatékonyabban és gyengédebben tisztítsuk a 
fogainkat, mint egy kézi fogkefével, hiszen a  
Hydrosonic fogkefével szinte lehetetlen a fogak 
vagy az íny károsítása.

A fogak és a fogközök
A szónikus technológiának köszönhetően a  
Hydrosonic Pro hihetetlenül alapos tisztítást tesz 
lehetővé, nemcsak a fogakon és az ínyszélen, de 
bizonyos mértékben a fogak közötti résekben is.

Ínyszél, ínytasakok
A Hydrosonic Pro milliónyi, a biofilmet alkotó 
baktériumot távolít el az ínyszéli területről és az 
esetlegesen már kialakult parodontális tasakok-
ból - köszönhetően a szónikus technológiának és 
hidrodinamikai hatásnak.

Mechanikai tisztítás
A sörték mozgási sebessége és ritmusa kiváló 
mechanikai tisztítási teljesítményt biztosít.

Hidrodinamika
Ez a nagy sebesség turbulenciát hoz létre a szájban 
lévő nyál és fogkrém keverékében. Ez az erőtel-
jes örvénylés megbontja a baktériumokból álló 
biofilmet és eltávolítja a baktériumokat azokról a 
területekről is, amit a sörték nem érnek el, például 
a fogközökből.

A jól megtervezett kefefejekkel, a Hydrosonic Pro 
a mechanikai és hidrodinamikai tisztítás legmaga-
sabb elvárasainak is megfelel.

Hatékony és gyengéd
A percenkénti több, mint 60 000 mozdulattal, a 
Clean és a Smile tisztítási módok lehetővé teszik, 
hogy hatékonyabban és gyengédebben tisztítsuk a 
fogainkat, mint egy kézi fogkefével, hiszen a
Hydrosonic fogkefével szinte lehetetlen a fogak 
vagy az íny károsítása.

A fogak és a fogközök
A szónikus technológiának köszönhetően a
Hydrosonic Pro hihetetlenül alapos tisztítást tesz 
lehetővé, nemcsak a fogakon és az ínyszélen, de 
bizonyos mértékben a fogak közötti résekben is.

Ínyszél, ínytasakok
A Hydrosonic Pro milliónyi, a biofilmet alkotó 
baktériumot távolít el az ínyszéli területről és az 
esetlegesen már kialakult parodontális tasakokból 
- köszönhetően a szónikus technológiának és 
hidrodinamikai hatásnak.

Mechanikai tisztítás
A sörték mozgási sebessége és ritmusa kiváló 
mechanikai tisztítási teljesítményt biztosít.

Hidrodinamika
Ez a nagy sebesség turbulenciát hoz létre a szájban 
lévő nyál és fogkrém keverékében. Ez az erőteljes 
örvénylés megbontja a baktériumokból álló 
biofilmet és eltávolítja a baktériumokat azokról a 
területekről is, amit a sörték nem érnek el, például 
a fogközökből.

A jól megtervezett kefefejekkel, a Hydrosonic 
Pro a mechanikai és hidrodinamikai tisztítás 
legmagasabb elvárasainak is megfelel.



INTELLIGENS KEFEFEJEK 
AZ OKOS TISZTÍTÁSHOZ
Az hogy egy szónikus fogkefe mennyire jó, egyrészt 
függ attól, hogy milyen erős maga a készülék, de 
leginkább attól, hogy milyenek a kefefejek, milyen 
a fogkefe szálainak elrendezése és minősége

Szálak
A szokásos nylon sörték helyett, mi a kezdetektől
CUREN® szálakat használunk. A CUREN® szálak 
előnye, hogy nem szívják magukba a vizet, így vál-
tozatlan hatásfokkal tisztítanak. És ami különösen 
fontos, hogy a CUREN® szálak hihetetlenül puhák 
és csodálatos érzést nyújtanak, még a percenkénti 
42 000 mozdulat mellett is.

Prof. Dr. Ulrich P. Saxer ismerte 
fel a cseppalak előnyeit: ez a 
forma biztosítja, hogy minden 
fog külön-külön tisztítható, 
ami így kiváló minőségű 
tisztítást eredményez. A szálak 
különböző hosszúságúak is,
így szinte körbeölelik a fogakat.

Külső részen hosszabb, belül 
rövidebb szálak elrendezése 
biztosítja, hogy az egyes fogak 
különböző felületei elérhetővé 
válnak, a megfelelő mechanikai 
és hidrodinamikai tisztításhoz.

Elrendezés

Az hogy egy szónikus fogkefe mennyire jó, egyrészt
függ attól, hogy milyen erős maga a készülék, de
leginkább attól, hogy milyenek a kefefejek, milyen
a fogkefe szálainak elrendezése és minősége

Szálak
A szokásos nylon sörték helyett, mi a kezdetektől
CUREN® szálakat használunk. A CUREN® szálak 
előnye, hogy nem szívják magukba a vizet, így vál-
tozatlan hatásfokkal tisztítanak. És ami különösen
fontos, hogy a CUREN® szálak hihetetlenül puhák
és csodálatos érzést nyújtanak, még a percenkénti
84 000 mozdulat mellett is.



Mozgás
Az oszcilláló kefefejek körkörös mozgása 
károsíthatja az ínyszélt, ha túl erősen nyomják rá a 
fogfelszínre, ha a sörték túl kemények vagy ha más, 
nem megfelelő fogmosási technikákat alkalmaznak. 
Szájápolási szakembereink ezért választottak 
egy egyszerű, egyirányú mozgást, aminek három 
előnye van: Gyengéd az ínyszéli területekhez. 
Különösen gondos ápolást tesz lehetővé.  A 
mechanikai mellett, hidrodinamikai hatással is 
tisztít. A szálak olyan gyorsan mozognak, hogy 
a kialakult turbulencia megmozgatja a szájban a 
nyál, víz és fogkrém keverékét. Ez azt jelenti, hogy 
azok a területek is tisztulnak, ahova a szálak nem 
érnek el, mint például a fogközök.

A különleges kefefej
A Jirí Sedelmayer szájápolási szakértő által 
kifejlesztett manuális Curaprox CS single 
egycsomós fogkefének megfelelő, Single kefefej 
is elérhető a szónikus fogkeféhez. A „single” 
kefefej kifejezetten praktikus a szónikus 
fogkeféhez csatlakoztatva, mert vele tökéletesen 
megtisztíthatók az ínyszéli területek és a 
fogszabályozók körüli rések és mélyedések.

  

  



Ergonómia
A Hydrosonic kefefejek enyhén hajlítottak. Ez a 
10 vagy 15 fokos görbület lényeges különbséget 
jelent, az ergonómia jelentősen javul: a nehezen 
elérhető területek, mint például az utolsó rágófog 
hátsó felszíne vagy a metszőfogak belső felszíne 
is könnyen elérhetővé válik - köszönhetően a 
CURACURVE® formának, a tökéletes görbületnek.

Kényelem
Hogyan tehető még kellemesebbé a fogmosási 
élmény? Különösen a szónikus fogkefék okozhatnak 
kellemetlen érzést, amikor a kefefej hátsó része 
fogakhoz ér. Megoldásként mi úgy gumíroztuk a 
kefe hátulját, hogy az ne akadályozza a kefefej 
teljesítményét. Használata kellemes, egyszerű, 
tiszta.
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Innovációink
Büszkék vagyunk a fogkefe fejek előállításakor 
használt innovatív, svájci gyártási technológiánkra 
és arra, hogy kefefejeinket Svájcban gyártjuk. 
Örömünkre szolgál amikor a felhasználók értékelik 
az erőfeszítéseinket. Meggyőződésünk, hogy 
kefefejeink segítenek a megfelelő szájhigiénia 
egyszerű és kényelmes megvalósításában.
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power
Erőteljes, mégis gyengéd.
Puha CUREN® szálainkkal. 
Egészséges az ínyhez, 
vagy csak azért, mert 
tetszik. Extra kicsi, csepp 
alakú fej a nagyon pontos, 
fogról fogra történő 
tisztításhoz.	Támogatja	a	
hidrodinamikai hatást.

sensitive
Különösen gyengéd, mégis 
nagyon hatékony. Extra 
puha CUREN® szálakkal. 
Érzékeny ínyhez, 
fogágybetegség esetén, 
vagy csak azért, mert 
tetszik. Extra kicsi, csepp 
alakú fej rendkívül pontos 
fogról fogra történő 
tisztításhoz.	Támogatja	a	
hidrodinamikai hatást.

single
Extra	puha.	Tisztítja	
azokat a területeket, ahol 
a baktériumok különösen 
jól megbújnak: a fogak, a 
fogszabályozók és drótívek 
közötti résekben, és az 
ínyszéli területeken.
Szinte elengedhetetlen 
az implantátumok 
ápolásához és a 
szabálytalanul nőtt fogak 
tisztításához. Ajánlott még  
a fogfelszín polírozásához.

CURAPROX PÓTFEJEK

A kefefejeket megvásárolhatja a www.sagerdental.hu 
weboldalon, nagyobb gyógyszertárakban, fogorvo-
si rendelőkben és fogászati szaküzletekben.



KELLÉKSZAVATOSSÁG FELTÉTELEI
A Curaden AG a megvásárlás dátumától számított 2
év szavatosságot vállal anyag-, működési és gyártási 
hibákra. A kellékszavatosság teljesítése történhet készülék 
cseréjével. A szavatosság igény érvényesítéséhez a 
vásárlást igazoló eredeti számla szükséges, ezért kérjük, 
őrizze meg a számlát. A garancia érvényét veszti, ha a 
készüléket módosítják vagy az eredeti állapotát illetéktelen 
személy megváltoztatja.

SZAVATOSSÁGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
A Curaden AG nem vállal szavatossági felelősséget:
a készülék vagy annak egyes részeinél kialakuló, a
rendeltetésszerű használatból eredő kopásra; vagy
ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, nem 
megfelelően gondozták, vagy ha a használati utasításban 
leírt biztonsági előírásokat nem tartották be. 

SZERVIZ
A kellékszavatossági igény érvényesítéséhez küldje el a 
készüléket és az eredeti számlát az adott ország hivatalos 
CURAPROX képviselőjéhez. Magyarországon a Curaprox 
termékek hivatalos forgalmazója a Sager Dental Kft.  
www.sagerdental.hu, e-mail cím: info@sagerdental.hu

• A fogápolással vagy a fogszabályozó gondozásával
kapcsolatos kérdésekkel konzultáljon fogorvosával.
Velünk is felveheti a kapcsolatot, különösen, ha
technikai problémái vannak, vagy ha valami nem
működik.

Gyakori kérdéseivel felkeresheti weboldalunkat:
www.sagerdental.hu/curaprox-hydrosonic-gyik

PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA
Amennyiben nem felel meg a  
számára a készülék, a vásárlást követő 
30 napon belül visszaküldheti és 
visszafizetjük az árát.

Gyártó: Curaden International AG, Kriens Svájc

www.curaprox.com, info@curaden.ch

Magyarországi forgalmazó: Sager Dental Kft.

Tel.: 06 1 324-2440

www.sagerdental.hu, info@sagerdental.hu
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