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Kefefej fehérítő hatással:
A Carbon kefefej aktív szénnel 
bevont CUREN® szálaival
gyengéden, mégis hatékonyan 
távolítja el az
elszíneződéseket a fogzománc és az 
íny megsértése nélkül.

CURACURVE®:
Az enyhén meghajlított kefefejjel a 
nehezen elérhető
területek is könnyen tisztíthatók.

Hidrodinamikai hatás:
Három fokozat: 22.000, 32.000 és 
42.000 tisztító
mozdulat/perc.
Szónikus tisztító technológia 
hidrodinamikai hatással
kombinálva. Gyengéd és hatékony.

Kétéves garancia.
Online regisztráció esetén + 1 év
www.curaprox.com/mycuraprox

Szájápolás stílusosan

Használati utasítás

HYDROSONIC
BLACK IS WHITE
SZÓNIKUS FOGKEFE 
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Hidrodinamikai hatás:
Három fokozat: 44.000, 
64.000 és 84.000 tisztító
mozdulat/perc. (22.000, 
32.000 és 42.000 bal-jobb 
irányú rezgés)
Szónikus tisztító technológia
hidrodinamikai hatással
kombinálva. Gyengéd és 
hatékony.

Kétéves garancia.
Online regisztráció esetén + 1 év
www.curaprox.hu/register-product



Kellékszavatosság feltételei
A Curaden AG a megvásárlás dátumától számított 2 év 
szavatosságot vállal anyag-, működési és gyártási hibákra. 
A kellékszavatosság teljesítése történhet javítással vagy a 
készülék cseréjével.
A szavatosság igény érvényesítéséhez a vásárlást igazoló 
eredeti számla bemutatása 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, 
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.
A készülék javítását kizárólag a CURADEN AG által kijelölt 
szervizpartner végezheti.

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: 

info@sagerdental.hu.

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

Szájápolás stílusosan

Használati utasítás

VEVŐSZOLGÁLAT
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FONTOS!
Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati 
útmutatót, és őrizze meg a későbbi használathoz.

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a közelmúltban fogászati műtéten esett át, konzultáljon 
fogorvosával, mielőtt elkezdi használni a Hydrosonic 
Black is White készüléket. Ha erőteljes vérzést tapasztal 
az eszköz használata során, akkor kérjük, azonnal 
forduljon a fogorvosához. Gyermekek, vagy hasonló eszköz 
használatában tapasztalatlan, 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 Black is White 
megfelel az elektromágneses eszközökre vonatkozó 
biztonsági előírásoknak. Ha implantátummal vagy 
pacemakerrel rendelkezik, és kérdése van a készülékről, 
akkor a használatról kérdezze orvosát vagy az Ön 
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 
adattábláján 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 készüléket 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. 
A töltő tisztítása: Tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót, és 
csak akkor dugja be újra a konnektorba, ha a töltő rész 
már teljesen száraz. A készüléket soha ne hagyja a töltőn 
felügyelet nélkül.

 
Környezetbarát megsemmisítés
A készüléket életciklusa végén ne a háztartási szemétbe 
dobja. Adja le egy újrahasznosító központban vagy hiva-
talos 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 újrahasznosító ponton adja le.
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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 hulladéktárolóba helyezze el, vagy vigye/küldje 
vissza abba az üzletbe, ahol azt vásárolta. Ők gondoskodnak 
majd a termék környezetbarát megsemmisítéséről.

USB csatlakozó technikai adatai
Feszültség bement: 100-240V AC, 50/60 Hz, 0,2A max.
Feszültség kimenet: 5,0V DC, 600 mA

USB kábeles töltő alap műszaki adatai
Bemeneti feszültség: 5V DC, 600 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: 22.000, 32.000, 42.000
• Állkapocs kvadráns időzítő: 30 másodperc
• Fogmosási időzítő: két perc
• Automatikus kikapcsolás: négy perc múlva
• Tartozékok: 1 db Hydrosonic Black is White készülék 

     2 db Carbon kefefej 
     1 db töltő USB kábellel 
     1 db USB-csatlakozó 
     1 db utazó tok 
     1 db használati útmutató

Megfelelőség  
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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 15napos működésnek felel meg, ha naponta 4 percig 
mos fogat vele

• Tisztító mozdulat: 44.000, 64.000, 84.000  
(22.000, 32.000 és 42.000 bal-jobb irányú rezgés)

• Állkapocs kvadráns időzítő: 30 másodperc
• Fogmosási időzítő: két perc
• Automatikus kikapcsolás: négy perc múlva
• Tartozékok: 1 db Hydrosonic Black is White készülék

2 db Carbon kefefej
1 db töltő USB kábellel
1 db USB-csatlakozó
1 db utazó tok
1 db használati útmutató



FEHÉRÍTO SÖRTÉK

ERGONÓMIKUS: 
CURACURVE®

A Black is White Carbon kefefej gyengéd sörtéi aktív 
szén részecskékkel vannak bevonva, amelyek hatékonyan 
távolítják el az elszíneződéseket a fogzománc megsértése 
nélkül.

A szokásos nylon sörték helyett CUREN® szálakat
használunk, melyek előnye, hogy nem szívják magukba 
a vizet, így változatlan hatásfokkal tisztítanak. És ami 
különösen fontos, hogy a CUREN® szálak hihetetlenül 
puhák és kellemes érzést nyújtanak, még a percenkénti 
42 000 mozdulat mellett is.

Büszkék vagyunk a fogkefe fejek előállításakor használt 
innovatív, svájci gyártási technológiánkra.

A kefefejek enyhén hajlítottak. 
Ez a 10 fokos görbület lényeges, 
jelentősen javul az ergonómia: a 
nehezen elérhető területek, mint 
például az utolsó rágófog
hátsó felszíne vagy a 
metszőfogak belső felszíne 
is könnyen elérhetővé 
válik. Tökéletes görbület 
köszönhetően a CURACURVE® 
kialakításnak. A CURACURVE® 
biztosította formának 
köszönhetően a metszőfogak
belső felszíne felül és alul, valamint az utolsó rágófogak 
hátsó felszíne is tökéletesen elérhető. Két-három 
másodpercig tartsa a fogkefét minden egyes fogon.

Javasoljuk, hogy a kefefejet 
háromhavonta cserélje.

MADE IN SWITZERLAND
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FOGÍV KVADRÁNSOK: 
MINDIG UGYANABBAN 
A SORRENDBEN

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

• FONTOS: Ismételje meg a tisztítási folyamatot az összes 
negyedben. Lehetőleg mindig ugyanazt a sorrendet 
kövesse a fogmosáskor, hogy egy fog se maradjon ki.

•  A hosszabb szünet azt jelzi, hogy két perc telt el.
• Négy perc után a Hydrosonic Black is White készülék 

automatikusan kikapcsol.
• A készüléket bármikor kikapcsolhatja a gombbal.

Ne felejtse el a rágófelületet
Gyermekek és tinédzserek esetében különösen fontos a 
rágófelszínek megtisztítása, amelyek mély barázdákkal 
rendelkezhetnek.

Fogorvosi javaslat: lehet két percnél tovább is
A fogorvosok javaslata szerint a minimális fogmosási idő 
2 perc. Ha hosszabb ideig tisztítja fogait, azzal csak még 
jobban hozzájárul a száj egészségéhez.

Felső fogsor

kívül

kívül

belül

belül

Alsó fogsor
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BEINDÍTÁS

A KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE: 
EXTRA HOSSZÚ 
ÉLETTARTAM

Válassza ki a kefefejet.
Rögzítse a kefefejet. Vízzel enyhén nedvesítse be. Tegyen 
egy kis fogkrémet a kefefejre. Elindításhoz / kikapcsoláshoz 
röviden nyomja meg a gombot. A gombot tartsa lenyomva 
az üzemmód kiválasztásához: „start” majd „clean” majd 
„smile”. Amint eléri a kívánt tisztítási módot, engedje el a 
gombot.

• Első használat előtt töltse fel teljesen a Hydrosonic 
Black is White készüléket.

• Az akkumulátor optimális töltési ideje kb. 10 óra.
• Töltéshez helyezze a Hydrosonic Black is White 

készüléket a hálózathoz csatlakoztatott töltőre. 
Ehhez csatlakoztassa a töltő USB-csatlakozóját 
az USBadapterhez, és azt dugja be a hálózatba. A 
készüléket laptopja vagy számítógépe USB-portján 
keresztül is töltheti.

A tisztításkor ne nyomja rá fogaira a fogkefét: hagyja, hogy 
a sörték tegyék a dolgukat. Tartsa a fogkefét mozdulatlanul, 
amennyire csak lehet, rányomás nélkül és haladjon fogról 
fogra két-három másodpercenként lazán, könnyedén. 
Fogmosást követően mossa le a kefefejet és szedje le. Vagy 
hagyja a készüléken megszáradni. Vigyázat: Ne hajlítsa 
meg!

Nyomja meg
röviden:

be/ki

Nyomja meg és
tartsa nyomva:
mód kiválasztása
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start clean smile

• A töltés állapotát láthatja, amikor a Hydrosonic Black 
is White készüléket leveszi a töltőről vagy amikor 
kikapcsolja.

• Amikor a LED-kijelző végig teljesen világít, az 
akkumulátor teljesen fel van töltve. Minél több LED 
világít, annál magasabb az akkumulátor töltöttsége

• Amennyiben az alsó két LED világít, akkor a készülék 
félig van töltve.

• Ha a legalsó LED pink helyett pirosan világít, akkor az 
akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 20%.

TIPP: Az extra hosszú élettartam érdekében: csak akkor 
kezdje tölteni a készüléket, ha az akkumulátor töltöttsége 
20% alá esik (amikor a piros LED fény ég a pink helyett).

MEGJEGYZÉS: A tisztítási teljesítményt nem befolyásolja 
a töltési szint. A Hydrosonic Black is White ugyanúgy 
tisztít, ha az akkumulátor alacsony töltöttségű, mint 
amikor teljesen fel van töltve.

VIGYÁZAT: Az eszközt és a töltőt nedves ruhával tisztítsa 
meg. Soha ne tisztítsa a töltőt folyóvízzel.

Bekapcsoláskor a legutóbb használt fokozattal indul el.

• Az alsó LED világít: a „start” (kezdő) mód percenként 
22 000 rezgéssel serkenti a vérkeringést az ínyben. 
Ezt a fokozatot használva hozzá tud szokni az enyhén 
bizsergető érzéshez az ínye.

• A középső LED világít: a „clean” (tisztító) mód 
percenként 32 000 rezgéssel ideális a plakk és 
baktériumok megfelelő eltávolításához.

• A felső LED világít: a „smile” (mosoly) mód percenként 
42 000 rezgéssel a különösen érzékeny fogak és íny 
esetén teszi lehetővé a tisztítást.

Mindegyik fokozat nagyon hatékonyan tisztít – a clean 
és a smile fokozatok használatakor nemcsak mechanikai 
tisztítás történik, hanem a hidrodinamikai is.

MÓDOZATOK: 
START, CLEAN, SMILE
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44.000 mozdulattal

84.000 mozdulattal

64.000 mozdulattal

Bekapcsoláskor a legutóbb használt fokozattal indul el.

• Az alsó LED világít: a „start” (kezdő) mód percenként 
44.000 mozdulattal (22.000 bal-jobb irányú rezgés) 
serkenti a vérkeringést az ínyben.

• Ezt a fokozatot használva hozzá tud szokni az enyhén-
bizsergető érzéshez az ínye.

• A középső LED világít: a „clean” (tisztító) mód percenként 
64.000 mozdulattal (32.000 bal-jobb irányú rezgés) ideá-
lis a plakk és baktériumok megfelelő eltávolításához.

• A felső LED világít: a „smile” (mosoly) mód percenként 
84.000 mozdulattal (42.000 bal-jobb irányú rezgés) a külö-
nösen érzékeny fogak és íny esetén teszi lehetővé a tisztítást.

Mindegyik fokozat nagyon hatékonyan tisztít – a clean
és a smile fokozatok használatakor nemcsak mechanikai
tisztítás történik, hanem a hidrodinamikai is.



TISZTÍTÁS 
FOGRÓL-FOGRA
Szájápolási szakembereink az egyszerű, fogról-fogra 
történő, horizontális haladást javasolják, lehetőség szerint 
rányomás nélkül. Ennek három előnye van: kíméli az ínyt és 
az ínyszélt. Gondos ápolást biztosít. A mechanikai mellett 
hidrodinamikai tisztítás is megvalósul.

Hidrodinamikai hatás - turbulencia
A sörték nagyon gyorsan mozognak, ami turbulenciát hoz 
létre a nyálból, vízből és fogkrémből álló keverékben. Ez 
az erőteljes örvénylés megbontja a baktériumokból álló 
filmréteget azokon a területeken is, amit a sörték nem érnek 
el, például a fogak között.

• Tegye a kefét gyengéden a fogaira és ínyére. Kerülje a 
rányomást.

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

• Egyszer-kétszer billentse meg a Hydrosonic Black is 
White fogkefét, mintha a sörtéket be szeretné vezetni 
a fogak közé. Mindezt nagyon lassan és nyomás nélkül 
végezze.

Hatékonyság - döntve
Tisztítás közben tartsa a kefét 
45 fokos szögben oly módon, 
hogy annak fele az ínyen, a 
másik fele fogakon fekszik. 
Az ergonómikus hatszögletű 
markolat segíti a tisztítást 
ebben az optimális 45 fokos 
szögben.
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SZÁJÁPOLÁS STÍLUSOSAN

Két fogmosás között: Black Is White rágógumi
Citromos mentás ízű. És ami a legjobb: aktív szenet 
tartalmaz, így eltávolítja az elszíneződéseket és fehéríti 
a fogakat anélkül, hogy károsítaná őket. A hidroxiapatit 
kitölti legkisebb, szuvasodás kezdeményeket és 
remineralizálja a zománcot. A glükóz-oxidáz enzim 
kiegyensúlyozza szájflórát és antibakteriális hatású. A xilit 
véd a fogszuvasodás ellen, és kellemes, édes ízt nyújt.

A Black Is White termékcsaládunkkal a szájápolás egy 
életstílus.

Black Is White fehérítő fogkrémek

A Hydrosonic Black Is White 
fogkefe és a Black Is White 
fehérítő fogkrém: verhetetlen 
páros.

•	Fehér fogak: A fogkrém az aktív 
szén segítségével eltávolítja az 
elszíneződéseket a fogfelszínről, 
zománckoptatás és kémiai fehérítés 
nélkül.
•	Tökéletes szájhigiénia: 

A fogkrémben található 
természetes enzimek védenek a 
fogszuvasodás ellen és támogatják 
a nyál természetes védő hatását. 
A hidroxiapatit remineralizálja a 
zománcot, és lezárja a megnyílt 
dentin csatornákat.
•	Ráadás: Optikai kék szűrővel, ami 

csökkenti a sárgás elszíneződést, 
kiegészítve az aktív szén fehérítő 
erejét. Fluoriddal. SLS és triklozán 
mentes. Kémiai fehérítő összetevők 
nélkül. Nem tartalmaz műanyag 
nanorészecskéket. Folyamatosan 
használható, mellékhatások nélkül, 
normál fogkrémként.
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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

A CURAPROX Black Is White termékek megvásárolhatók
a nagyobb gyógyszertárakban és megrendelhető 

a  www.sagerdental.hu oldalon.

A Hydrosonic a Curaden International AG, Kriens, 
Svájc bejegyzett márkaneve.
Az illusztrációk eltérhetnek az eredeti terméktől.
© 2019
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