
Nu ook verkrijgbaar:  
Poetsinstructiepakket for Kids

Effectieve 
en complete 
mondverzorging 

Informatie voor mondzorgprofessionals

Mondverzorging
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HX32xx/x

DailyClean

Adviesprijs
v.a. € 39,99

- 1 Poetsstand
- 1 Intensiteit

3x meer  
plakverwijdering**

PlaqueDefense/ 
EasyClean (2 Series)

HX65xx/x

Adviesprijs
v.a. € 54,99

- 1 Poetsstand
- 2 Intensiteiten

6x meer  
plakverwijdering**

HX68xx/x

ProtectiveClean

Adviesprijs
v.a. € 74,99

- 2 Poetsstanden  
 (afhankelijk van model)

- 2 Intensiteiten

7x meer plakverwijdering**

Sensoren: Poetsdruk

RFID: BrushSync-technologie

Accessoires: reisetui

HX96xx/x

ExpertClean

Adviesprijs
v.a. € 164,99

- 3 Poetsstanden
- 3 Intensiteiten

10x meer plakverwijdering**

Sensoren: Poetsdruk

RFID: BrushSync-technologie

Accessoires: reisetui

App: voortgangsrapportage

HX9xxx/x

Adviesprijs
v.a. € 259,99

DiamondClean Smart*

- 5 Poetsstanden
- 3 Intensiteiten

10x meer plakverwijdering**

Sensoren: schrobben, locatie  
en poetsdruk

RFID: BrushSync-technologie

Accessoires: oplaadglas,  
reisetui met USB

App: realtime

HX63xx/x

Sonicare for Kids

- 2 Poetsstanden
- 1 Intensiteit

Timer: bouwt op  
naar 4 x 30 sec.

App

Adviesprijs
v.a. € 37,99

Poetsen met Philips Sonicare
Poets rustig mee, net als met een handtandenborstel. 

Gebruik de hoeveelheid 
tandpasta ter grootte 
van een erwt.  

Plaats de borstel schuin 
tegen de tandvleesrand. 

Beweeg rustig en met 
weinig druk langs de 
tanden.

Houd een vaste 
poetsvolgorde aan en 
verdeel je gebit in vier 
delen (kwadranten).

Denk aan de 
achterste kiezen.
 

Poets minimaal  
2 minuten.

** Ten opzichte van een handtandenborstel* Ook verkrijgbaar zonder koppeling met 'Smart'phone.

Zijkant boven  
de blokjes

Voorkant onder  
de blokjes

KauwvlakVoorkant boven  
de blokjes

Zijkant onder  
de blokjes

Binnenkant

Poetsen met een beugel?
•   Verwijder dan eerst alle losse onderdelen. 
•   Besteed extra aandacht aan poetsen 

rondom de blokjes. 
•   Poets minimaal 3 minuten.
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Het Philips Sonicare  
poetsinstructiepakket is inclusief:
•  Philips Sonicare tandenborstel
•  60 originele opzetborstels 
•  60 hygiënische sleeves
•  60 patiëntenfolders

Onze beste opzetborstels:
Premium Plaque Defense: 
verwijdert tot 10x meer plaque dan 
een handtandenborstel. Premium 
Gum Care: is zacht voor de gingiva  
en effectief in plaqueverwijdering.

HX9045/51 Adult Pack 
HX6481/60 Refill pack

Poetsinstructie geven aan uw patiënt
Op de juiste manier elektrisch poetsen verbetert de effectiviteit. De sonische technologie 
is voor veel patiënten eenvoudig, want licht meepoetsen mag. Laat ook uw patiënten 
het verschil ervaren. 

Scan en bestel

Nu ook verkrijgbaar
Refill        €39,99 excl. btw
For Kids  €49,99 excl. btw

Maar Philips doet meer...

Preventie begint bij bewustwording
Veel patiënten zijn zich onvoldoende bewust van 
het belang van goede gebitsverzorging. Ook vinden 
veel patiënten het ‘spannend’ om in uw praktijk 
te komen en daarom wordt uw boodschap voor 
preventie minder goed ontvangen. Als partner 
hebben wij een informatiepakket voor kinderen 
en volwassenen die u in de praktijk kunt plaatsen. 
Tijdens het wachten worden patiënten hiermee 
geconfronteerd en kunnen zich al inlezen. Hierdoor 
wordt het eenvoudiger om het thema te bespreken 
en kost het u minder tijd om de patiënt  
te informeren. 

Philips Sonicare in uw praktijk
Samen hebben we het gemeenschappelijke doel 
om de mondgezondheid van uw patiënten te 
verbeteren. Wilt u alles weten over preventie bij 
(ortho) patiënten of wilt u meer weten over de 
ondersteuningsmogelijkheden die Philips  
Sonicare aan praktijken biedt?

Wij komen graag bij u in de praktijk langs. Neem contact op met uw Philips contactpersoon of  
maak een afspraak via sonicarezoom.benelux@philips.com.

Wilt u direct bovengenoemde materialen aanvragen? Dat kan via: www.philips-dentalcare.com

Poetsinstructie materiaalInformatie folders Kortingsvouchers voor de patiënt

Bestel uw materialen voor in de praktijk:

Samen zorgen voor goede,
dagelijkse mondverzorging

Preventie heeft
altijd prioriteit

Preventie begint
met ervaren:
Stralend schoon. 
En dat voel je. € 49,99

excl. BTW

Compleet  
poetsinstructiepakket 

•  Inclusief Philips Sonicare tandenborstel
•  Bevat 60 originele opzetborstels die  

na instructie minimaal 3 maanden  
door uw patiënt te gebruiken zijn

Mondverzorging



Gratis 
borstel voor 
de kinderen5

For Kids

Tandenpoetskalender
Poets elke dag je tanden, samen met Sparkly

Kleur je eigen Sparkly!

Elke keer als  je goed je tanden hebt gepoetst mag je een kleine Sparkly die bij de desbetre� ende dag staat 

inkleuren. Heb je alle Sparkly’s ingekleurd? Dan heb je heel goed gepoetst en is het tijd om de grote Sparkly 

in te kleuren! 

Praktijk:

Welke dag is het? ‘s ochtends ‘s avonds

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

For Kids

Poetsdiploma

Gefeliciteerd! 
Jij kunt nu zelf je tanden poetsen 

(laat papa of mama nog wel napoetsen).

Dit poetsdiploma is van:

Praktijk:

Preventiepakketten voor kinderen

Basis Plus Premium Extra

Inhoud 
pakket3

•  1x Sonicare 
for Kids 
tandenborstel

•  1x Kleurplaat 
(digitaal)

•  1x Sonicare 
for Kids 
tandenborstel

• 1x Kleurboek
•  1x Sparkly 

knuffel

•  1x Sonicare for Kids 
tandenborstel

•  1x Kleurboek
•  Sparkly knuffel
•  Opzetborstel  

(2 stuks) compact  
of standaard  
t.v.w. € 15,99

•  1x Sparkly 
knuffel

• 1x Kleurboek

Basisprijs3 € 29,99 € 32,99 € 39,99 € 7,49

Vanaf 6 stuks3 € 27,99 € 29,99 € 36,99

Vanaf 12 stuks3 € 25,99 € 27,99 € 34,99

Vanaf 50 stuks3 € 24,99 € 26,99 € 33,99

Sparkly’s Poetsplan
Samen starten met elektrisch poetsen
voor een gezond gebit, je hele leven lang.

Daarvoor hebben wij Sparkly’s Poetsplan ontwikkeld. Dit stelt u in staat om 
kinderen gedurende 1 jaar lang intensief te monitoren op poetsgedrag en 
hen in die periode de juiste poetsroutine aan te leren. Zo werkt het:
1.  Patiëntjes ontvangen vanuit de praktijk een  

Sonicare for Kids tandenborstel cadeau!
2.  De patiëntjes komen 4-6 keer per jaar naar de poetsles en  

ontvangen als beloning een Sparkly knuffel en poetsdiploma. 
3.  De patiëntjes worden thuis gemotiveerd en begeleidt  

via onze speciale Sonicare for Kids poets app. 

Philips wil een zinvolle bijdrage leveren aan een goede gezondheid van ons 
allemaal. Op het gebied van mondgezondheid is een goede poetsroutine dé  
basis voor preventie van cariës en zelfs andere gezondheidsproblemen. Dit begint 
bij kinderen en blijft je leven lang belangrijk. Philips erkent dit en ondersteunt praktijken  
en patiënten met poetsplannen voor alle doelgroepen. En met informatie materialen  
die u en uw medewerkers helpen om patiënten te wijzen op het belang van goede 
mondverzorging.  U adviseert daarmee ook eenvoudig Philips Sonicare met haar unieke 
voordelen: de intuïtieve Bass-methode en de sonische technologie, die naast effectieve  
reiniging ook de plaquebiofilm verstoort. 

Orthodontie poetsplan Volwassenen poetsplan
1.   De patiënt ontvangt van de praktijk een 

Sonicare tandenborstel gericht op orthodontie;
2.   De patiënt komt minimaal 4 keer op consult ter 

controle van de mondgezondheid;
3.  Na verwijdering van de brackets heeft de 

patiënt een gezonde mond, zonder verkleuring 
op de elementen.

1.    Ter verbetering van de mondgezondheid ontvangt 
de patiënt een Philips Sonicare Protective Clean of 
Expert Clean;

2.  62.000 bewegingen per minuut en de dynamische 
vloeistof werking, helpen de patiënt om thuis de 
mondgezondheid te verbeteren;

3.  Periodieke controles bevestigen het advies  
en stimuleren therapietrouw! 

 
Mondzorg doen we samen!

Preventie
start bij de
kleintjes...

Preventie heeft 
altijd prioriteit

...maar blijft
je leven lang
belangrijk

Adviseer Philips 
Sonicare omdat 

meepoetsen 
mag!

Nu 
1 zak gratis 

Sparkly’s
bij eerste aankoop 

van een pakket

Nu 
1 zak gratis 

Sparkly’s
bij eerste aankoop 

van een pakket

Nu 
1 zak gratis 

Sparkly’s
bij eerste aankoop 

van een pakket

Bestel Sparkly’s Poetspakketten via:  
philips-dentalcare.com

Vragen? 
Neem contact op met uw Philips  
contactpersoon of kijk op: 

 
philips-dentalcare.com/preventie

1  Uit het meest recente Signalement Mondzorg 2018. 2 Door het gebruik van een manuele tandenborstel. 3 T.o.v. andere merken opzetborstels. Bron: In vitro tooth cleaning 
efficacy of electric toothbrushes around brackets Schätzle M, Sener B, Schmidlin P, Imfeld T, Attin T. In vitro tooth-cleaning efficacy of electric toothbrushes around brackets. 
Eur J Orthod, Advance Access published on June 15, 2010; doi:10.1093/ejo/cjp166. 4 Ipsos Netherlands oral care Usage & Attitudes Study conducted for Philips. 5 Bekijk de 
voorwaarden op philips-dentalcare.com/preventie.

79%
van de kinderen heeft 
problemen in de mond1

70%
van de volwassenen  
maakt een poetsbeweging 
(Bass-methode)4

66%
van de kinderen tot 
6 jaar heeft caviteiten1

69%
van de volwassenen 
poetst nog manueel4

81.7%
meer plaqueverwijdering 
rondom brackets met 
Philips Sonicare3

100%
van de kinderen leert poetsen 
met de Bass-methode2

3 Inkoopprijs bij Philips Sonicare, excl btw.

* Inkoopprijs bij Philips Sonicare, excl btw.

Stralend schoon.  
En dat voel je.

Preventiepakketten voor volwassenen

Ortho Volwassenen

ProtectiveClean  
4700
HX6483/52

ProtectiveClean  
4300
HX6807/24

Basisprijs* €59,99 €34,99

Vanaf 6 stuks* €49,99 €32,99


