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TePe − mes rūpinamės jūsų sveika šypsena
Pasirūpinkime savo šypsena!
Puikiai žinome, kaip sudėtinga valyti dantis su nejudančiais breketais. Nešvarumai greitai susikaupia aplink breketus, ko pasekoje
gali formuotis kariesas, dantenų uždegimas ir blogas kvapas. Vien
tik dantų šepetėlio dažnai neužtenka, patariame naudoti specialius

TePe yra švedų įmonė, gaminanti ir parduodanti aukštos kokybės burnos
higienos produktus nuo 1965 m. Visas dizainas, patobulinimai ir nauja
produkcija yra kuriami Malmės mieste, Švedijoje. Dėl nuolatinio produktų
tobulinimo ir bendradarbiavimo su dantų ekspertais, TePe tapo lyderiu
dantų priežiūros srityje. Šiandien mūsų dantų krapštukai, dantų ir
tarpdančių šepetėliai yra parduodami 50-tyje pasaulio šalių.
Norėdami gauti daugiau informacijos, aplankykite mūsų svetainę
www.tepe.com.

valymo prietaisus, kurie padeda daug lengviau išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Jūsų odontologas gali rekomenduoti Jums tinkamus
prietaisus ir pamokyti, kaip teisingai jais naudotis. Rūpestingas
valymas yra būtinas norint sumažinti demineralizacijos riziką.
Tepe siūlo plačią įvairovę specialių valymo priemonių, kurios pritaikytos specifinių poreikių turintiems pacientams bei nešiojantiems
ortodontinius įtaisus.
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Breketų priežiūra
Paciento vadovas

Tepe dantų šepetėliai
Kasdienis valymas tuo pačiu dantų šepetėliu
yra dantų higienos pagrindas. Tepe dantų
šepetėliai turi patogias rankenėles, minkštus

TePe Select™
TePe Select yra dviejų dydžių. Pasirinkus Compact su mažesne
šepetėlio galvute, lengviau pasieksite sunkiai pasiekiamas vietas.

šerelius ir mažas šepetėlių galvutes, kad būtų
lengviau pasiekti visus dantų paviršius.

Select šepetėliai
yra su piešinėliais
Tepe Graphic.

Interspace – sunkiai pasiekiamoms
vietoms
Šepetėlis su palenkta galvute bei siaurėjančiu pluoštu pagerina
prieigą sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip prie paskutiniųjų dantų, ties danties išsišakojimu. Interspace šepetėlis
tinkamas breketų bei karūnėlių priežiūrai.

TePe Supreme™

Compact Tuft – mažas ir plonas

Dviejų lygių dantų šepetėlio šereliai puikiai tinka pacientams su ortodontiniais įtaisais. Ilgesni, plonėjantys šereliai pasiekia kiek giliau
tarp dantų, tuo tarpu trumpesni švelniai nuvalo kitus paviršius, taip
pat ir po vielutėmis.

Kompaktiškas šepetėlis lenkta galvute, trumpais labai minkštais
šereliais. Mažas ir lankstus šepetėlis, lenktu kakleliu, padeda
pasiekti sunkiai prieinamas vietas.

Tepe ortodontinis šepetėlis
Dvi šerelių eilės ir labai siaura galvutė sukurta palengvinti valymą
sunkiai pasiekiamose vietose po breketų lanku.

Tarp vielučių

Tarp dantų

Tepe tarpdančių šepetėliai
Tarpdančių šepetėliai yra naudojami valyti ne tik tarpdančius, bet
ir aplink breketus bei po vielutėmis. Tepe tarpdančių šepetėliai yra
įvairių dydžių, pritaikytų skirtingo dydžio tarpdančiams.

• Valykite dantis su minkštu dantų šepetėliu ir fluoro dantų
pasta du kartus per dieną.
• Naudokite specialų šepetėlį sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti.
• Venkite saldžių gėrimų ir užkandžių tarp valgių.

Sunkiai
pasiekiamos vietos:

• Papildomai apsaugai nuo karieso išvalius dantis naudokite Tepe fluoro gelį.

• tarp dantenų
• tarp vielučių

Daugiau informacijos rasite www.tepe.com

Šepetėlio galvutės dėkliukas
patogus kelionei
Maža, praktiška kelioninė dėžutė tinka
visiems Tepe šepetėliams. Pralaidi orui,
greitai nusausinami šepetėlio šereliai.

• tarp breketų

Tepe tarpdančių gelis su fluoru
Nauja priemonė apsaugoti tarpdančius nuo karieso yra Tepe
tarpdančių gelis su fluoru, specialiai pritaikytas naudoti su Tepe
tarpdančių šepetėliu. Gelis tepamas ant dantų šepetėlio arba
ant tarpdančių šepetėlio. Gelį naudokite po dantų valymo. Gelio
nenuplaukite vandeniu.

