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Philips Sonicare 
pre odborníkov v stomatológii
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DiamondClean Smart
DiamondClean 

Novej generácie
DiamondClean 

Novej generácie Deal Pack

Typové označenie
HX9917/88 (biela)
HX9917/89 (čierna)

HX9911/27 (biela)
HX9911/09 (čierna)
HX9911/29 (ružová)
HX9911/94 (rose gold)

HX9914/57

Vlastnosti

Frekvencia
až 62 000 pohybov kefky

za minútu
až 62 000 pohybov kefky

za minútu
až 62 000 pohybov kefky

za minútu

Počet režimov 4 4 4

Názvy režimov
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health

Nastavenie intenzity 3 3 3

Cestovné púzdro nabíjacie

Nabíjací pohár /základňa pohár pohár pohár a základňa

Tlakový senzor

Aplikácia na čistenie zubov plná verzia odľahčená verzia odľahčená verzia

Počet kefkových hlavíc 2 1 2

Názvy kefkových hlavíc
Prestige, 

Premium Gum Care
Premium Plaque  

Defense
Premium Plaque Defense čierna, 
Premium Plaque Defense biela

Philips Sonicare

DiamondClean
Naša najlepšia zubná kefka s inteligentnými
senzormi tlaku, pohybu a polohy pre šetrnú 
starostlivosť o zuby, ďasná a jazyk.

HX9917/88 DiamondClean Smart

4 režimy čistenia: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health

3 nastavenia intenzity: Vďaka trom intenzitám si môžete
vybrať medzi vyšším nastavením pre intenzívne vyčistenie
a nižším nastavením pre citlivé zuby a ďasná.

Technológia inteligentných senzorov
Tlakový senzor: upozorní vás v prípade, že na kefku budete 
príliš tlačiť. Polohový senzor*: budete vždy vedieť, kde ste 
si zuby už vyčistili a kde nie. Pohybový senzor*: bude vás 
navádzať tak, aby ste zmenili tlak pri čistení. Brush sync: 
výmena a rozpoznanie hlavice. 

*Iba u DiamondClean Smart.

Starostlivosť  
o ústnu dutinu 
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ProtectiveClean 
Complex Care

ProtectiveClean 
Plaque Defense

Typové označenie HX6483/52
HX6803/04 (modrá)
HX6806/04 (ružová)

Vlastnosti

Frekvencia
až 62 000 pohybov kefky

za minútu
až 62 000 pohybov kefky

za minútu

Počet režimov 2 1

Názvy režimov Clean, GumCare Clean

Nastavenie intenzity 3 2

Cestovné púzdro

Počet nabíjačiek (tŕňová nabíjačka) 1 1

Tlakový senzor

Počet kefkových hlavíc 3 1

Názvy kefkových hlavíc
Premium Plaque Defense,  

Premium Gum Care,  
Optimal White Mini

Optimal Plaque Defense

Zlepšuje zdravie ďasien až o 100% oproti
manuálnej kefke

HX6483/52 ProtectiveClean Complex Care

Tlakový senzor 
Nemusíte si všimnúť, že na zuby pri čistení príliš tlačíte,
ale vaša kefka áno. Ak začnete na ďasná vyvíjať
príliš veľký tlak, kefka začne vydávať pulzujúci zvuk
ako pripomienku, že máte tlak zmierniť.

Režimy čistenia
Režim Clean sa stará o vynikajúce čistenie, zatiaľ  
čo režim Gum Care predĺži čistenie o jednu minútu 
pri nižšom výkone pre jemnú masáž ďasien.

Philips Sonicare

ProtectiveCleanStarostlivosť  
o ústnu dutinu 

Exkluzívne v 
ordináciach

ProtectiveClean 
Plaque Defense s puzdrom

ProtectiveClean 
Plaque Defense dvojbalenie

ProtectiveClean 
Plaque Defense s 2 hlavicami

Typové označenie HX6807/28 HX6800/35 HX6807/51

Frekvencia
až 62 000 pohybov kefky

za minútu
až 62 000 pohybov kefky

za minútu
až 62 000 pohybov kefky

za minútu

Počet režimov 1 1 1

Názvy režimov Clean Clean Clean

Nastavenie intenzity 2 2 2

Cestovné púzdro 2

Počet nabíjačiek 1 1 1

Tlakový senzor

Počet kefkových hlavíc 1 2 2

Názvy kefkových hlavíc Optimal White Standard InterCare Optimal White Standard

Starostlivosť  
o ústnu dutinu 

Exkluzívne v 
ordináciach

Exkluzívne v 
ordináciach

Mgr. Marta Brachová
Bratislava
T: +421 918 571 209
E: marta.brachova@philips.com

Martina Sakošová
Západné Slovensko
T: +421 905 386 729
E: martina.sakosova@philips.com

Darina Rojkovičová
Stredné a Východné Slovensko
T: +421 905 888 117
E: darina.rojkovicova@philips.com

Poštovné pri platbe dobierkou: 6,19 € s DPH. Bez dobierky: 5,29 € s DPH. Pri objednávke nad 60 € s DPH doprava zadarmo!
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For Kids

Typové označenie
HX6322/04 (modrá)
HX6352/42 (ružová)

Vlastnosti

Frekvencia
až 62 000 pohybov kefky

za minútu

Režimy 2

Názvy režimov 3+ rokov, 7+ rokov

Tŕňová nabíjačka

Tlakový senzor

Cestovné púzdro nabíjacie

Aplikácia na čistenie zubov

8 samolepiek

Počet kefkových hlavíc 2

Názov kefkových hlavíc
Sonicare for Kids Standard, 

Sonicare for Kids Mini

Skvelý začiatok zdravých návykov na celý život.

HX6322/04 Philips Sonicare pre deti

Interaktívna zábava a technológia Philips Sonicare
Aplikácia Philips Sonicare For Kids sa synchronizuje  
so sonickou zubnou kefkou vášho dieťaťa a formou
hry podporuje výučbu správnej techniky čistenia zubov 
a ďasien. Výukový radca motivuje deti k tomu, aby si 
zuby čistili dlhšie a lepšie. Každé čistenie začína jedno-
duchými obrazovými pokynmi, ako to robiť správne.

Prispôsobené deťom
2 režimy: od 3 rokov, od 7 rokov
2 pogumované hlavice: ForKids Standard a Mini 
8 vymeniteľných samolepiek

Pomáha vytvárať celoživotné zdravé návyky
KidTimer a KidPacer pre celoživotné správne návyky
pri čistení. Zábavné výmenné nálepky umožňujú
prispôsobenie kefky. Dizajn Multigrip umožňuje
pohodlné uchopenie deťom aj dospelým. Ďeťom 
prispôsobené 2 výkonové režimy zaručia jemné  
a účinné čistenie.

Aplikácia zadarmo k stiahnutiu. 
Dostupná aj v ČJ.

Philips Sonicare

for KidsStarostlivosť  
o ústnu dutinu 

Pro Results

Typové označenie
HX3673/11 (ružová)
HX3673/13 (biela)
HX3673/14 (čierna)

Vlastnosti

Frekvencia
až 31 000 pohybov kefky

za minútu

Režimy 1

Názvy režimov Clean

Tŕňová nabíjačka

Tlakový senzor

Cestovné púzdro

8 samolepiek

Počet kefkových hlavíc 1

Názov kefkových hlavíc Pro Results

Perfektný na začiatok.

HX3673/11  Philips Sonicare vhodný pre začiatočníkov so sonickou 
technológiou a pre deti od 12 rokov

Tlakový senzor
Nemusíte si všimnúť, že na zuby pri čistení príliš tlačíte, 
ale vaša kefka áno. Ak začnete na ďasná vyvíjať príliš 
veľký tlak, kefka začne vydávať pulzujúci zvuk ako 
pripomienku, že máte tlak zmierniť.

Funkcia SmarTimer a QuadPacer 
2minútový časovač SmarTimer a 30sekundová 
funkcia QuadPacer vám pomôžu, aby ste si zuby čistili 
doporučenú dobu a vo všetkých častiach úst a dosiahli 
ste tak dôkladné vyčistenie.

Philips Sonicare

pre začiatočníkov

(s USB koncovkou)

Starostlivosť  
o ústnu dutinu 
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Výkonná ústna sprcha odstraňuje až 99,9%
zubného povlaku a nečistôt z medzizubných 
priestorov, bočných plôšok zubov a línie ďasien. 
Technológia PulseWave vás navedie od zuba k 
zubu. Pre najlepšie výsledky používajte 2x denne.

HX3911/40 Ústna sprcha Philips Sonicare Power Flosser

4 režimy: Clean, Deep Clean,
Sensitive a Massage
10 nastavenie intenzít

O 130 % účinnejšie
ako medzizubná kefka.

Tryska s technológiou QuadStream
vyčistí až 9x viac čisteného povrchu.*

*Než podobné prístroje s jednoprúdovou technológiou

Ústna sprcha 
Power Flosser

Prenosná ústna sprcha
Power Flosser

Typové označenie HX3911/40
HX3806/31 (biela) 
HX3806/33 (čierna)

Vlastnosti

Tlak vody
Max. tlak pri intenzite 10: 13 barov (188,5 PSI)

S poklesom intenzity o 1 stupeň  
klesá tlak cca o 1 bar

Najvyššia intenzita: 10 barov (140 PSI)
Stredná intenzita: 8 barov (116 PSI)
Najnižšia intenzita: 5 barov (72 PSI)

Režimy 4 2

Názvy režimov
Clean, Deep Clean,

Sensitive a Massage
Clean, Deep Clean

Nastavenie intenzity 10 3

Cestovný obal

Počet trysiek 4 2

Názvy trysiek
2 trysky QuadStream 

2 trysky Standard
QuadStream, Standard

Púzdro na trysky

Philips Sonicare

medzizubná hygienaStarostlivosť  
o ústnu dutinu 

Komplexná starostlivosť pre váš úsmev

HX3866/41 

Ústna sprcha Philips Sonicare Power Flosser

2 režimy: Clean, Deep Clean
3 nastavenie intenzity

O 130 % účinnejšie
ako medzizubná kefka.

Tryska s technológiou QuadStream
vyčistí až 9x viac čisteného povrchu.*

Prenosná ústna sprcha
Power Flosser

Typové označenie HX3866/41

Vlastnosti

Tlak vody
Najvyššia intenzita: 10 barov (140 PSI)

Stredná intenzita: 8 barov (116 PSI)
Najnižšia intenzita: 5 barov (72 PSI)

Režimy 2

Názvy režimov Clean, Deep Clean

Nastavenie intenzity 3

Cestovný obal

Počet trysiek 2

Názvy trysiek QuadStream, Standard

Púzdro na trysky

Philips Sonicare 

Kombo ústnej sprchy 
a sonickej kefky

Philips Sonicare DiamondClean Smart

4 režimy čistenia: Clean, White+, 
Deep Clean+, Gum Health

3 nastavenia intenzity: Vďaka trom intenzitám si môžete
vybrať medzi vyšším nastavením pre intenzívne vyčistenie
a nižším nastavením pre citlivé zuby a ďasná.

DiamondClean 
Novej generácie

Typové označenie HX3866/41

Vlastnosti

Frekvencia
až 62 000 pohybov kefky

za minútu

Počet režimov 4

Názvy režimov
Clean, White+, Deep Clean+,  

Gum Health

Nastavenie intenzity 3

Cestovné púzdro nabíjacie

Nabíjací pohár /základňa pohár

Tlakový senzor

Aplikácia na čistenie zubov odľahčená verzia

Počet kefkových hlavíc 1

Názvy kefkových hlavíc
Premium Plaque  

Defense

Starostlivosť  
o ústnu dutinu 

*Ako podobné prístroje s jednoprúdovou technológiou
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Model Veľkosť Kód Ks

Sensitive 
Ďasná a citlivosť.

Standard 
HX6052/07 2

HX6054/07 4

ProResults  
Na bežné čistenie.

Standard 

HX6012/07 2

HX6014/07 4

HX6018/07 8

InterCare  
Vhodná pre medzerovitý chrup, parodontitídu
a otvorené medzizubné priestory.

Standard
HX9002/10 2

HX9004/10 4

Optimal White 
Dokonalé odstránenie pigmentácií.
Vhodné aj v priebehu bielenia zubov.

Mini HX6074/27    4

Standard

HX6062/10 2

HX6062/13 (čierne) 2

HX6064/10 4

HX6064/11 (čierne) 4

HX6068/12 8

HX6068/13 (čierne) 8

ForKids 
Pre detského pacienta a jeho rastúci chrup.
Mini hlavica pre deti vo veku 3 až 6 rokov.
Štandard hlavice pre deti od 7 rokov.

Mini
HX6032/33 2

HX6034/33 4

Standard
HX6042/33 2

HX6044/33 4

Optimal Plaque Defense 
Efektívne odstraňovanie zubného povlaku.

Midi HX9022/10 2

Premium Plaque Defense 
Vhodné pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku
čistenia. Dôkladné čistenie. Parodontitída.

Standard

HX9042/17 2

HX9044/17 4

HX9044/33 (čierne) 4

Premium Gum Care 
Citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde, kývavosť zubov,
defekty skloviny, protetické práce a implantáty.

Standard

HX9052/17 2

HX9054/17 4

HX9054/33 (čierne) 4

Prestige 
Prémiové čistenie. Efektívne odstraňovanie vyzretého
zubného povlaku. Využitie tiež pri parodontitíde
a odstraňovanie pigmentácií.

Standard

HX9092/10 2

HX9092/11 (čierne) 2

TongueCare+ 
Hlavica na čistenie jazyka.

Biele HX8072/01 2

Čierna HX8072/11 2

Trysky na ústnu sprchu Philips Sonicare 
Pre najlepšie výsledky odporúčame vymeniť trysky
každých 6 mesiacov.

Biele HX3062/00 2

Kefkové hlavice a príslušenstvo
Starostlivosť  
o ústnu dutinu 

Optimal Plaque Defense Midi
• bežné čistenie povlaku

• jemnejšie vlákna

• ako alternatívu je možné použiť hlavicu ProResults

For Kids Mini
• For Kids Mini pre deti od 3 rokov

dostupné aj vo veľkosti Standard pre deti od 7 rokov

Premium Plaque Defense
• parodontitída • odhalené korene • dôkladné čistenie

• pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia

InterCare Standard
• medzerovitý chrup • parodontitída

• otvorené medzizubné priestory

Premium Gum Care
•  citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde • kývanie zubov

• defekty skloviny • citlivé zubné krčky

• protetické práce a implantáty

Prestige
•  nadmerné množstvo povlaku

• parodontitída • dôkladné čistenie

• pre pacientov, ktorí neovládajú správnu techniku čistenia

Sensitive
• citlivosť pri zápale ďasien a parodontitíde • kývanie zubov

• kývanie zubov • defekty skloviny • citlivé zubné krčky 

• protetické práce a implantáty

TongueCare+
•  každodenné čistenie povrchu jazyka hlboko medzi papilami

Optimal White Standard
•  odstránenie pigmentácií • leštenie zubov

• v priebehu bielenia zubov • bežné čistenie

Optimal White Mini
•  odstránenie pigmentácií • leštenie zubov

• v priebehu bielenia zubov • bežné čistenie
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Rýchle, šetrné. Flexibilné dobieľovanie.
Vhodné na citlivé zuby aj na náročné zafarbenie.

Philips Zoom

Kombinované bielenie
Ordinačná fáza + domáca fáza

Starostlivosť
o zuby

Domácí bělení Philips Zoom NiteWhite® Domácí bělení Philips Zoom DayWhite®

Typové označenie ZNWEF1006 ZDWEF1011

Vlastnosti

Počet aplikácií 3 ks - 9 aplikácií 6 ks - 18 aplikácií

Obsah balenia:
3 ks 2,4 ml striekačky

pokyny pre pacienta a zubného lekára

6 ks 2,4 ml striekačky
EVA fólie

krabička na nosič
vzorník farieb

pokyny pre pacienta a zubného lekára

Aktívna bieliaca zložka karbamidperoxid vodíka peroxid vodíka

ZOOM WhiteSpeed Whitening LED Accelerator Accelerator Full System Kód Ks

ZOOM Lampa pre ordinačné bielenie

Balenie obsahuje: hlava lampy WhiteSpeed LED Accelerator; rameno, 
stojan s riadiacou jednotkou a pojazdný podstavec, 1 ks ochranných 
okuliarov, sáčok s malými súčiastkami (imbusový kľúč, skrutka, skrutka 
s gombíkom, bezpečnostné podložky), uživateľský manuál.

Variabilná intenzita svetla: 3 nastavenia, možno meniť aj počas výkonu.
Najvyššia intenzita svetla sa používa pre maximálne zosvetlenie, nízka 
intenzita pre maximálne pohodlie a sníženie citlivosti zubov. Intenzita 
svetla môže byť upravená kedykoľvek počas bieliaceho procesu, 
i v priebehu sedenia. Odporúčame začínať na najvyššej úrovni. 

Intenzita svetla: 50–190 mW/cm2. Dlhá životnosť svetelného zdroja:  
až 50 000 hodín používania a spotreba energie o 40% nižšia ako pri lampe 
Philips ZOOM AP. Lampa produkuje viditeľné modré svetlo, které je dokonale 
pohlcované chromoforom, ktorý má žlté zafarbenie a je tak na opačnej 
strane farebného spektra. Vlnový rozsah 400–505 nm. Vyššia intenzita 
svetla: o 100 % vyššia intenzita svetla ako najbližšia konkurenčná lampa. 

Zlepšená ergonómia: štíhly nový design, úchyty pre namotávanie kábla, 
moderné protizávažie. Výška: 136 cm ; Váha: 11 kg

ZME3000 1

ZOOM! Sada pre kombinované bielenie 6% H2O2 Kód Ks

ZOOM! Sada pre kombinované bielenie 6% H2O2  
s domácim nočným bielením NiteWhite® ACP - 16% karbamidperoxid

Balenie obsahuje:  
2× balenie sady pre ordinačnú fázu bielenia 
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retraktor IsoPrep, plato s materiálom 
k ošetreniu, 2 bieliace gély 2,4 ml striekačky s 6% PV; 2 tampóny s alkalickým 
urýchľovačom bielenia; 2 ochranné rúška pre pacienta; 6 gázovacích 
tampónov; 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly; 2 vatové 
valčeky; 1 chirurgická odsávacia savka; 1 olej s vitamínom E, 0,43 g, štetec)

2× balenie domáceho bielenia 
(2 gély 2,4 ml striekačky so 16% KP, miešacia aplikačná kanyla, krabička 
na nosič, návod na použitie pre pacientov)

ZME2691 1

ZOOM! Sada pre kombinované bielenie 6% H2O2  
s domácim denným bielením DayWhite® ACP - 6% peroxid vodíka

Balenie obsahuje:  
2× balenie sady pre ordinačnú fázu bielenia 
(2 listy EVA fólie, optický pozicionér, retraktor IsoPrep, plato s materiálom 
k ošetreniu, 2 bieliace gély 2,4 ml striekačky s 6% PV; 2 tampóny s alkalickým 
urýchľovačom bielenia; 2 ochranné rúška pre pacienta; 6 gázovacích 
tampónov; 1 Liquidam Dental Dam, 2,9 g, kovové a plastové kanyly; 2 vatové 
valčeky; 1 chirurgická odsávacia savka; 1 olej s vitamínom E, 0,43 g, štetec)

2× balenie domáceho bielenia 
(2 gély 2,4 ml striekačky s 6% PV, miešacia aplikačná kanyla, krabička 
na nosič, návod na použitie pre pacientov)

ZME2692 1

Príslušenstvo Kód Ks

.040 EVA fólie 12 ks 15-1638 1

Relief ACP gél je riešením pre pacientov trpiacich citlivými zubami. Kód Ks

Relief ACP gél  
Aktivne zložky: dusičnan draselný, fluorid sodný,  
amorfný kalcium fosfát (ACP)

Balenie obsahuje: 
- 2,4 g striekačky Relief ACP gélu v uvedenom počte kusov 
- pokyny pre pacienta a zubného lekára

PVE1620S 1

PVE1602 4

PVE1620 24

Philips Zoom

Domáce bielenie

Domáce bielenie Philips Zoom je jediným 
systémom domáceho bielenia, ktorý v sebe 
kombinuje silu ACP, dusičnanu draselného  
a fluoridu, pričom ponúka neporovnateľnú 
ochranu zubnej skloviny a úľavu citlivým zubom.

Domáce bielenie Philips Zoom NiteWhite®

Domáce bielenie Philips Zoom DayWhite®

Aktívnou bieliacou zložkou je karbamidperoxid vodíka, ktorý sa rozkladá 
dlhšie a je preto vhodnejší pre nočné bielenie.
Prípravok je vhodný pre pacientov, který preferujú nosenie nosičov  
s prípravkom v noci. Je potrebné dodržať aplikáciu v dĺžke 4–6 hodín  
cez noc.

Aktivnou bieliacou zložkou je peroxid vodíka.
Prípravok je doporučovaný pacientom, který preferujú nosenie nosičov 
s bieliacim prípravkom počas dňa. DayWhite® je vhodný pre všetky  
odtiene zubov s výnimkou šedavého zafarbenia.

Dlhodobá
účinnosť

Rychlá reakcia

AMORFNÝ
KALCIUM
FOSFÁT

DUSIČNAN 
DRASELNÝ

FLUORIDY

Účinné látky:

2×

2×
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Trial produkty pre pacientov v zubných ordináciách Kód

Skúšobná sada pre pacientov zubných ordinácií

Súprava obsahuje: 
1x sonická kefka ProtectiveClean 4700 Complex Care, 
60 testovacích kefkových hlavíc, 60 ochranných vreciek

2 režimy: Clean a Gum Care

3 intenzity

60 hlavíc: 30 Premium Gum Care a 

30 Premium Plaque Defense

1 nabíjačka

Určené iba na použitie v ordinácii (nie je určené na ďalší predaj)

HX6481/50

Súprava náhradných skúšobných hlavíc pre zubné ordinácie

Súprava obsahuje 60 hlavíc: 30 Premium Gum Care a  
30 Premium Plaque Defense

Určené iba na použitie v ordinácii (nie je určené na ďalší predaj)

HX6481/60

Trial produkty pre odborníkov v stomatológii Kód

Ústna sprcha Philips Sonicare Trial   
Domáci prístroj na medzizubnú hygienu

Odstráni až 99,9% zubného povlaku a nečistôt 
Až o 130 % účinnejšia ako klasická medzizubná kefka

4 režimy: Clean, Deep Clean+, Sensitive a Massage  
10 nastavení intenzity

2 trysky: 1 tryska QuadStream a 1 tryska Standard
1 úložné púzdro na trysky

HX3904/30

DiamondClean Smart Trial - White

5 režimov: Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, TongueCare+ 
3 nastavenia intenzity

Tlakový senzor, polohový senzor, pohybový senzor 
Upozornenie na nutnosť výmeny hlavice

Možnosť sledovania priebehu čistenia pomocou aplikácie

3 hlavice: Premium Plaque Defense, Premium Gum Care  
a TongueCare+

Nabíjacia základňa

HX9944/13

ProtectiveClean Plaque Defense

1 režim: Clean 
2 nastavenia intenzity

Tlakový senzor

Upozornenie na nutnosť výmeny hlavice

3 hlavice: Premium GumCare, InterCare Standard a Optimal White Mini

1 nabíjačka

HX6848/98

Trial produkty
Objednanie je možné iba u obchodného zástupcu po absolvovaní inštruktáže a edukácie o technológii  
Sonicare. Produkty nie sú určené na ďalší predaj.

Starostlivosť  
o ústnu dutinu 

Exkluzívne v 
ordináciach

Exkluzívne v 
ordináciach

Exkluzívne v 
ordináciach

Exkluzívne v 
ordináciach

Exkluzívne v 
ordináciach

Mgr. Marta Brachová
Bratislava
T: +421 918 571 209
E: marta.brachova@philips.com

Martina Sakošová
Západné Slovensko
T: +421 905 386 729
E: martina.sakosova@philips.com

Darina Rojkovičová
Stredné a Východné Slovensko
T: +421 905 888 117
E: darina.rojkovicova@philips.com

Poštovné pri platbe dobierkou: 6,19 € s DPH. Bez dobierky: 5,29 € s DPH. Pri objednávke nad 60 € s DPH doprava zadarmo!
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