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Rada

Wszystkie szczoteczki TePe są efektywne, wytrzymałe i przyjazne w użyciu. Szczyt włosia jest zaokrąglony dla delikatnego 

oczyszczania. Ergonomicznie uformowane uchwyty są produkowane z polipropylenu, przyjazne środowisku.

Supreme – spełniające Twoje oczekiwania
Supreme ma włosie na dwu poziomach dla lepszego dojścia. Długie, 
uformowane stożkowo łatwo dopasowuje się do kształtu zęba, wchodzi 
głębiej między zęby i jednocześnie oczyszcza granicę przyzębia. Nato- 
miast krótkie miękkie włosie oczyszcza pozostałe powierzchnie zęba.

• wchodzi głębiej między zęby

• delikatna dla dziąseł

• miękka i przyjemna

Nova – szczyt włosia dla lepszego dojścia
Nova ma zwężającą się główkę, czyszczącą szczytem dla lepszego dojścia. 
Specjalnie stworzona do czyszczenia tylnych powierzchni zębów trzo-
nowych i innych powierzchni, do których trudno jest dotrzeć.

• specjalnie sprofilowana do dokładnego czyszczenia

• mocny uchwyt z miejscem na kciuk

• szyjkę szczoteczki można zagiąć bez podgrzewania

Szczoteczki TePe − spełniające Twoje oczekiwania

Włosie na dwu 
poziomach dla  
optymalnego  
oczyszczania.

Długie stożkowo 
uformowane włosie 
wchodzi głębiej 
między zęby.

Funkcjonują dosko-
nale przy aparatach 
ortodontycznych.

różowy szczyt - x-soft  żółty szczyt - soft  niebieski szczyt - medium
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Select – szczoteczka, dla wszystkich
Select jest dobrej jakości szczoteczką z wygodnym uchwytem, 
zwężającą się główką, z włosiem zaokrąglonym dla łagodnego i efekty-
wnego oczyszczania.

Dla tych, którzy preferują super-miękką szczoteczkę można polecić 
Gentle Care, opisana na stronie 18.

• zwężająca się główka

• główka szczoteczki w dwu rozmiarach

• wygodny uchwyt

Classic – klasyczny kształt
Classic ma prostokątną główkę szczoteczki i taki sam wygodny uchwyt 
jak modele Select. Ma proste lub faliste włosie. Poleca się dla dorosłych, 
którzy preferują trochę większą główkę szczoteczki.

Zaokrąglone włosie 
do łagodnego oczys-
zczania.

Rada
Wszystkie szczoteczki TePe 
można zagiąć dla wygodnejs-
zego stosowania. Podgrzać 
szyjkę szczoteczki pod gorącą 
bieżącą wodą, zagiąć i oziębić 
w wodzie.

Select Compact – szczoteczka z mniejszą główką
Select Compact jest lubianą przez tych, którzy preferują nieco mniejszą 
główkę szczoteczki. Odpowiada tym, którzy mają małe usta, trudności z 
ich otwieraniem, lub kłopoty z odruchem wykrztuśnym.

* Źródło: AC Nielsen Scan track rolling year 2005-2006, DVH + Åhléns +  
 Kicks + Apoteket.

Dostępna w trzech opcjach: x-soft, soft i medium

Dostępna w trzech opcjach: x-soft, soft i medium

Dostępna w trzech opcjach: ekstra miękka, miękka i średnia.

Więcej niż co czwarta 

szczoteczka jaką 

kupuje się w Szwecji 

pochodzi od TePe.*
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Select Compact – szczoteczka do małych ust
Select Compact ma mniejszą główkę, ale ten sam przyjemny uchwyt 
jak większy model Select. Uchwyt daje małej ręce dobre utrzymanie, a 
równocześnie ułatwia dorosłym pomoc w czyszczeniu zębów dziecku. 
Select Compact polecamy dzieciom do 12 lat.

• mała główka szczoteczki

• uchwyt, który pasuje zarówno dzieciom jak i dorosłym

• z różnymi motywami zwierząt

Compact Tuft – do wyrzynających się zębów tylnych
Compact Tuft jest zagiętą pod kątem szczoteczką z gęstym, uformowa-
nym w kopułę krótkim ekstra miękkim włosiem. Mała, elastyczna główka 
pozwala dotrzeć do trudno dostępnych powierzchni.

• mała i elastyczna

• ekstra miękkie włosie

Zapobiega próchnicy 
w szczelinach nowo 
wyrzynających się 
zębów trzonowych.

Wyrzynający 
się trzonowiec.

Ponownie tworzący się osad (kolorowa pow- 
ierzchnia) 48 godzin po fachowym oczyszczaniu. 

Zupełnie wyrżnięty 
trzonowiec z 
funkcją żucia.

Modyfikacja TePe za 
zezwoleniem prof. Per Axelsson

Dostępna w trzech opcjach: x-soft, soft i medium

Select Zoo z motywami zwierząt zaprojektowane przez TePe.
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TePe szczoteczki interdentalne

Różowy

0,4 mm

Pomarańczowy

0,45 mm

Czerwony

0,5 mm

Niebieski

0,6 mm

Żółty

0,7 mm

Zielony

0,8 mm

Liliowy

1,1 mm

Szary

1,3 mm

Wszystkie nasze szczoteczki interdentalne są wyprodukowane zgodnie ze szwedzkim doświadczeniem w dziedzinie stoma-

tologii. Mają one włosie najwyższej jakości oraz powlekany plastikiem drut, by efektywnie i delikatnie oczyszczać.

Można lekko zagiąć 
szczoteczkę by dojść 
do tylnych zębów, 
nie odginać ich na 
powrót...

...lecz użyć należy 
innej, prostej szc-
zoteczki dla zębów 
przednich

Ważne jest, by wybrać 
odpowiedni rozmiar. Włosie 
szczoteczki ma wypełnić całą 
przestrzeń miedzyzębową. 
Szczoteczki interdentalnej nie 
należy nigdy wciskać na siłę.

Rada

Efektywne oczyszczanie przy implantach, oraz stałych apara-
tach ortodontycznych.

TePe szczoteczki Interdentalne  – ‘Original’ - unikalny wzór 
TePe szczoteczki Interdentalne ’Original’ są produkowane w ośmiu rozmiarach by dopasować się zarów-
no do małych jak i dużych przestrzeni międzyzębowych. Unikalny uchwyt TePe jest dogodny, stabilny a 
kodowanie kolorami pomaga pacjentom zapamiętać swoj rozmiar.

• rozmiary kodowane kolorami

• drut powleczony plastikiem

• ergonomiczny uchwyt
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                 Średnica Przestrzeń  Rozmiar 
                 drutu międzyzębowa (PHD) szczoteczki

	 Różowy  0,4 mm  0,6 mm  0  

 Pomarańczowy  0,45 mm  0,7 mm  1 

 Czerwony  0,5 mm  0,9 mm  2 

 Niebieski  0,6 mm  1,1 mm  3 

 Żółty  0,7 mm  1,3 mm  4 

 Zielony  0,8 mm  1,6 mm  5 

 Liliowy  1,1 mm  2,0 mm  6 

 Szary  1,3 mm  2,6 mm  7

Jasnoczerwony

0,5 mm

Jasnoniebieski

0,6 mm

Jasnożółty

0,7 mm

Jasnozielony

0,8 mm

Jasnoliliowy

1,1 mm

• ekstra miękkie włosie

• pięć rozmiarów kodowanych kolorami

• drut powleczony plastikiem

•  ergonomiczny uchwyt

TePe szczoteczki Interdentalne ekstra miękkie 	
– bardziej miękka alternatywa
Unikalna seria szczoteczek interdentalnych ze specjalnie wybranym, bardziej 
miękkim włosiem dla zapewnienia delikatności oczyszczanych powierzchni. 
Rekomenduje się przy wrażliwej śluzówce i przy stanów zapalnych tkanek 
miękkich, jak np. liszaj dziąseł oraz przy braku mocnych tkanek dookoła 
implantatu. Dobre dla tych którzy preferują miękką szczoteczkę.

Kody kolorów i rozmiary ekstra miękkich szczoteczek odpowiadają szczo-
teczkom TePe – ’original’.

TePe szczoteczki Interdentalne są testowane i 
spełniają wymagania międzynarodowego standardu  
EN ISO 16409:2006. 

Zgodnie z (tym) standardem dzieli się szczoteczki 
na rozmiary, które określają najmniejszą przestrzeń 
międzyzębową jaką szczoteczka może przejść  
(z angielskiego: passage hole diameter, PHD).

Międzynarodowy standard dla 
szczoteczek interdentalnych.

TePe	szczoteczki	Interdentalne

Przypadki użycia: 
Po zabiegach operacyjnych 
Do efektywnego oczyszczania implantów 
Przy stanach zapalnych błon śluzowych 
Podczas suchości w ustach 
W nadwrażliwości szyjek zębowych 
... i dla wszystkich wybierających miękką szczoteczkę
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Micro stelaż – wygodne przechowywanie
Mały i poręczny stelaż na higieniczne przechowywanie szczoteczek 
interdentalnych TePe. Mieści 4 szczoteczki interdentalne, a dodatkowe 
otwory powodują, że szczoteczka szybko wysycha. Dostępne w kilku 
pastelowych kolorach.

Wysokość: 4 cm  Szerokość: 7,5 cm  Głębokość: 3,5 cm

Plastikowe zatyczki mogą być użyte do higienicznego zamykania 
szczoteczki interdentalnej oraz do przedłużenia uchwytu podczas 
czyszczenia.

Opakowanie kliniczne
Każde opakowanie zawiera 25 szczoteczek interdentalnych, wszystkie 
tego samego rozmiaru zaopatrzone w zatyczkę (poza szarą). Używa się 
do wypróbowania odpowiednego rozmiaru i instrukcji pacjenta.

Prace badawczo-naukowe wskazują na to, że szczoteczka interdentalna w 
porównaniu z nitką zębową, jest nie tylko bardziej efektywna, by usunąć 
plack, ale przez pacjentów uważana jako łatwiejsza w użyciu.	
Christou V, et al	
Comparison of Different Approaches of Interdental Oral Hygiene: 
Interdental Brushes Versus Dental Floss.	
J Periodontol. 1998 Jul; 69(7): 759-764.

Model zębowy
Model  zębowy jest doskonałą pomocą do prostej informacyjnej instrukcji 
pacjenta. Kolorami zaznaczono przestrzenie międzyzębowe. Wskazują jaki 
rozmiar szczoteczki interdentalnej jest odpowiedni. 

Więcej informacji o modelu zębowym na str. 22

”… patients were able to improve clinical periodontal outcomes by 
interdental cleaning, particularly with interdental brushes…”	
	
Jackson M.A, et al 
Comparison of Interdental Cleaning Methods: A Randomized 
Controlled Trial.	
J Periodontol. 2006 Aug; 77(8): 1421-1429.
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TePe Proximal™ – z długim uchwytem
Dla wszystkich którzy preferują szczoteczkę międzyzębową z długim 
uchwytem zaleca się TePe Proximal, która ułatwia oczyszczanie między 
tylnymi zębami równocześnie od strony podniebiennej i językowej Dla 
najlepszego dojścia można wybrać dwie różne pochyłości szczoteczki.

Kody kolorów i rozmiary TePe Proximal oraz TePe szczoteczek interdental-
nych są zgodne ze sobą.

• siedem kolorem kodowanych rozmiarów 

• drut powleczony plastikiem

• wymienne szczoteczki

Łatwo użyć po 
podniebiennej i 
językowej stronie.

Zatrzask dla 
łatwego umoco-
wania wymien-
nej szczoteczki.

Różowy

0,4 mm

Pomarańczowy

0,45 mm

Czerwony

0,5 mm

Niebieski

0,6 mm

Żółty

0,7 mm

Zielony

0,8 mm

Liliowy

1,1 mm

Szczoteczka oczyszcza 

tylko 60% z powierzchni 

zębów.
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TePe Mini Flosser™ − prosty sposób czyszczenia

Mały uchwyt dla nitki zębowej, który jest prosty w użyciu, specjalnie dla tych którzy uważają, 

że używanie samej nici jest trudne. Nitka jest cienka i wchodzi łatwo przez punkty styczne, jest odporna na 

ścieranie, i dlatego można TePe Mini Flosser używać wielokrotnie. Górna część uchwytu jest uformowana płasko, 

tak by można było z pomocą przeciwstawnych zębów ostrożnie i pewnie wprowadzić nitkę na miejsce przy 

ściśniętych zębach. Uchwyt jest uformowany tak by leżał dobrze w ręce i miał kilka możliwości jego stosowania.

• płasko uformowany uchwyt, który ułatwia sposób użycia

• łatwo przechodzi przez punkty styczne

• nitka odporna na ścieranie.

Lekko dociśnij 
a nitka znajdzie 
się w dogodnym 
położeniu.

Uchwyt można trzymać na kilka wygod-
nych sposobów.

Nitka poszerza się w 
trakcie oczyszczania.

Pokrowiec	

Każde opakowanie zawiera praktyczny pokrowiec.

1- opakowanie 
jest dostępny także w opakowaniach pojedynczych, idealny  
jak próbka dla pacjenta.
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Taśma dentystyczna – dla wąskich przestrzeni
Taśma TePe łatwo przechodzi przez ściśnięte punkty styczne. Taśma jest 
płaska, wytrzymałą i nie strzępi się. Jest także dostępna w małej praktycz-
nej i kieszonkowej wersji (2m).

• łatwo przechodzi przez ściśnięte zęby

• nie strzępi się

• dostępna w praktycznym opakowaniu kieszonkowym

* Moberg Sköld U 
	 On Caries Prevalence and School-Based Fluoride  
 Programmes in Swedish Adolescents.	
	 Swed Dent J Suppl. 2005; (178): 11-75.

“Próchnica na powierzch-

niach międzyzębowych 

jest nadal problemem 

wśród młodzieży”*
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Także dzisiaj jest ten klasyczny produkt wysoko ceniony. Asortyment wykałaczek powiększył się o dwie mniejsze z drew-

na i jedną bardzo cienką z plastiku. Wszystkie nasze wykałaczki posiadają kształt zgodny z naturalną formą przestrzeni 

międzyzębowej.

TePe Wykałaczki – doskonała jakość

TePe drewniane wykałaczki z fluorem 
- uwalniają fluor szybko i efektywnie tam gdzie to potrzebne naj- 
 bardziej; w okolicach punktów stycznych. 
- podnoszą poziom fluoru w przestrzeniach międzyzębowych do  
 godziny czasu po użyciu.

Kashani H, Birkhed D, Petersson L.G.	Fluoride concentration in the ap-
proximal area after using toothpicks and other fluoride-containing products.	
Eur J Oral Sci. 1998 Feb; 106(1): 564-570.	
Särner B, Lingström P, Birkhed D.	Fluoride release from NaF- and AmF-
impregnated toothpicks and dental flosses in vitro and in vivo.		
Acta Odontol Scand. 2003 Oct; 61(5): 289-296.

Wykałaczka plastikowa – płaska i elastyczna
Płaska wykałaczka do czyszczenia bardzo wąskich przestrzeni 
międzyzębowych. Wygodny uchwyt oraz elastyczny plastik powoduje, że 
bez problemu dotrzemy do tylnych zębów. Lekko chropowata powierzch-
nia czyni czyszczenie jeszcze bardziej efektywnym.

Po użyciu wykałaczkę można opłukać w wodzie do ponownego użycia. 
Mały praktyczny pojemnik, załączony do opakowania, pasuje także do 
wykałaczek drewnianych.

• bardzo płaskie

• miękkie i elastyczne

• nadają się do  
 ponownego użycia

Wykałaczki drewniane – szwedzki klasyk
Wybrane części z drzewa brzozy i lipy równocześnie z zaawansowanym 
procesem produkcyjnym, dają naszym wykałaczkom najwyższą jakość. 
Wykałaczki z drzewa nasączone fluorem wzmacniają dodatkowo szkliwo 
i ochraniają przed próchnicą.

• trzy rozmiary

• impregnowane fluorem

• trójkątne uformowanie

ekstra małe, brzoza 
małe, brzoza 
średnie, lipa

Pojemnik do wykałaczek 

można dostosować do 

Państwa wymagań poprzez 

odpowiedni nadruk reklam-

owy. Więcej szczegółów na 

stronie 20.
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• przeciwdziała przykremu zapachowi z ust

• efektywnie czyści z „potrójnym-efektem”

• mały i giętki

Czyścik ma trzy miękkie wyprofilowane powierzchnie zaprojektowane 
zgodnie naturalnym kształtem języka. Dobrze przetestowany i giętki 
czyścik sprawia, że tylko jeden ruch wystarczy do efektywnego oczyszc-
zenia. Łagodne zaokrąglenia zmniejszają odruch wykrztuśny.

“… tongue scraping appears to be the most important hygienic procedure 
to reduce morning bad breath in periodontally healthy subjects.”	
Faveri M, et al 	
A cross-over study on the effect of various therapeutic approaches to mor-
ning breath odour.		
J Clin Periodontol. 2006 Aug; 33(8): 555-560.

TePe Czyścik do języka 
– dla świeżego oddechu

Używanie czyścika zapobiega przykremu zapachowi z 

ust. Usuwanie nalotu bakteryjnego z języka polepsza stan 

jamy ustnej.
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Compact Tuft – mała i zgrabna
Compact Tuft jest szczoteczką kątową, jednopęczkową. Doskonale 
uformowana wiązka włosia szczoteczki pozwala dotrzeć do trudno 
dostępnych powierzchni.

Interspace – dla trudnodostępnych powierzchni
Stożkowa szczoteczka z przyciętym włosiem ułatwia dojście przy implantach 
i stałych aparatach ortodontycznych. Dogodna także przy trudno dostępnych 
powierzchniach zębów jak bifurkacje i powierzchnie dystalne tylnych zębów. 
Możliwie dogodnie ustawić szczoteczkę pod odpowiednim kątem.

Oczyszczanie wzdłuż brzegu dziąsła i przy 
wyrzynającym się zębie mądrości.

Efektywne oczyszcza-
nie dookoła uchwytów 
belki dla protez.

Przy stałych aparatach ortodontycznych oraz 
powierzchni dystalnej ostatniego zęba.

Wspomaga oczyszczanie podniebienne 
i językowe w przypadku implantów.

Jako dodatek do zwykłych szczoteczek TePe ma inne specjalistyczne szczoteczki dopasowane do grup pacjentów ze szc-

zególnymi potrzebami. Wszystkie szczoteczki są zaprojektowane we współpracy z ekspertami.

Specjalistyczne szczoteczki TePe

Przypadki użycia: 
Wzdłuż brzegu dziąsła  
Wyrzynające się zęby mądrości 
Trudnodostępne powierzchnie

Przypadki użycia: 
Implanty 
Stałe aparaty ortodontyczne  
Trudnodostępne powierzchnie

medium soft x-soft



1�

Szczoteczka do czyszczenia protez
Szczoteczka do protez ma dodatkowo długie, mocne włosie dla dobrego 
dojścia i efektywnego czyszczenia protezy. Uformowanie daje szczoteczce 
dyskretny wygląd, który przypomina konwencjonalną szczoteczkę.

• Falisty profil włosia wspomaga efektywne czyszczenie.

• wygląda jak zwykła szczoteczka.

Można zagiąć 
uchwyt do tyłu dla 
wygodnego i stabil-
nego utrzymania.

Szczoteczka Implantacyjno/Ortodontyczna 
Dodatkowo mała, dwurzędowa główka w kombinacji ze zginaną szyjką, 
ułatwia oczyszczanie przy implantach i aparatach ortodontycznych. 
Można spróbować także szczoteczek intedentalnych TePe do efektyw-
nego czyszczenia przy implantach i aparatach (zobacz strona 8).

• bardzo mała główka szczoteczki

• miękkie włosie

Czyszczenie szyjek implantów po  
policzkowej stronie.

Efektywne czyszczenie 
przy aparatach orto-
dontycznych.
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Gentle Care – miękka i delikatna	
Gentle Care poleca się tej samej grupie pacjentów co Special Care, ale 
jest ona dopasowana osób, które mogą używać lekko twardszej szczo-
teczki. Poleca się po operacjach, jako następny krok po użyciu Special 
Care. Gentle Care można także używać jako alternatywa dla zwykłych 
szczoteczek, np. przy wrażliwych szyjkach lub przy stanach zapalnych 
dziąseł.

Przypadki użycia: 
Po operacjach 
Wyjątkowa suchość w ustach 
Liszaj dziąseł 
Afty i opryszczka 
Trauma 
Po naświetlaniach

Special Care – dla delikatnych ust
Special Care ze swymi 12000 sztuk bardzo miękkiego włosia jest 
wyjątkowo łagodna i rekomendowana po zabiegach chirurgicznych w 
jamie ustnej oraz przy bardzo wrażliwej śluzówce.

Special Care Compact , z mniejszą główką szczoteczki, jest dogodną 
alternatywą przy opuchnięciach i trudościach z otwieraniem ust.

Przypadki użycia: 
Po operacjach
Suchość w ustach
Wrażliwe szyjki zębów
Stany zapalne dziąseł

Miękkość Gentle Care jest między  
Select X-Soft a Special Care.
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Ergonomiczny uchwyt
Ten dodatek ułatwia czyszczenie zębów tym którzy mają trudności 
z utrzymaniem zwykłej szczoteczki, np.: reumatycy. Daje on stabilny 
uchwyt i waży tylko 30 g. Uchwyt pasuje do większości szczoteczek 
TePe.

• dla osób ze zmniejszoną motoryką ręki

• waży tylko 30 gram

• proste zakładanie i zdejmowanie

Mała i praktyczna nakładka na szczoteczkę
Mała nakładka jest dostępna w kilku pastelowych kolorach i pasuje do 
większości szczoteczek TePe. Zajmuje mało miejsca w torbie podróżnej, a 
zaprojektowane otwory powodują, że szczoteczka szybko wysycha.

Pojemnik – idealny w czasie podróży
Pojemnik pasuje do większości szczoteczek TePe. Odpowiednio zapro-
jektowane otwory powodują, że włosie szczoteczki szybko wysycha. 
Dostępny w kilku pastelowych kolorach.

Akcesoria – praktyczne i funkcjonalne

Łatwy do nałożenia  
jak i zdjęcia.

Ergonomiczny uchwyt jest wykonany przy współpracy z dyp-
lomowanymi terapeutami z Centrum Wsparcia przy Klinice 
Reumatologii i Chirurgii ręki, przy Szpitalu Uniwersytetskim MAS 
w Malmö, Szwecja.
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Efektywny sposób by promować swoją działalność gospodarczą to wydrukować własny tekst na szczoteczkach TePe Select 

lub opakowaniach wykałaczek. Drukujemy nazwy, znaki lub inne wymagane wzory w wybranej czcionce i kolorze. Jeżeli 

taka forma reklamy brzmi dla Państwa interesująco, prosimy o kontakt!

Druk na szczoteczkach:

• wydruk logotypu i tekstu, 

• drukowanie jedno lub dwustronne

• duży wybór kolorów uchwytu 

• dowolny wybór czcionki

• dowolny wybór koloru druku

Na opakowaniach wykałaczek zapraszamy do:

• wydruk logotypu i tekstu 

• drukowanie jedno lub dwustronne

• dowolny wybór czcionki 

• dowolny wybór koloru druku

Informacja marketingowa
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Dbamy o Zdrowy Uśmiech
Wiele badań wskazuje na związek między paradontozą a innymi problemami zdrowotnymi. Współpracujemy ze specjalis-

tami w dziedzinie stomatologii w celu zwiększenia świadomości o podstawowych czynnościach prowadzących do poprawy 

higieny jamy ustnej. Nasze produkty są zaprojektowane we współpracy z profesjonalistami tak, aby higiena jamy ustnej na 

najlepszym możliwym poziomie była osiągalna dla każdego.

Persson G.R, et al.	Chronic	periodontitis,	a	significant	relationship	with	acute	myocardial	infarction.	Eur	Heart	J.	2003	Dec;	24(23):	2108-2115.	
Buhlin K, et al.	Oral	health	and	cardiovascular	disease	in	Sweden.	J	Clin	Periodontol.	2002	Mar;	29(3):	254-259.	
Shimazaki Y, et al.	Relationship	Between	Electrocardiographic	Abnormalities	and	Periodontal	Disease:	The	Hisayama	Study.	J	Periodontol.	2004	Jun;	75(6):	791-797.	
Söder B, et al.	Early	Carotid	Atherosclerosis	in	Subjects	With	Periodontal	Diseases.	Stroke	2005	Jun;	36(6):	1195-1200.
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Produkty demonstracyjne – dla informacji i szkoleń

Użyj produktów demonstracyjnych i materiałów informacyjnych TePe dla Twojego pacjenta by w prosty sposób motywować 

do poprawnej techniki czyszczenia zębów i regularnej higieny jamy ustnej.

Model Zębowy
Ręcznie wykonany model zębowy jest specjalnie zapro-
jektowany by w dokładny sposób pokazać i instruować jak 
poprawnie oczyszczać zęby właściwymi szczoteczkami. 
Zaznaczone przestrzenie na modelu zębowym odpowiadają 
rozmiarom szczoteczek Interdentalnych TePe.

Walizka Demonstracyjna z produktami TePe
Zawiera wszystkie produkty TePe. Jest niezastąpioną pomocą w gabinecie 
jako środek edukujący pacjenta do utrzymania właściwej higieny jamy ustnej 
na różne sposoby. Każde opakowanie walizki demonstracyjnej posiada miejce 
na model zębowy, który zamawia się osobno.

Wysokość: 28 cm  Szerokość: 34 cm  Głębokość: 8 cm

Materiały informacyjne
TePe oferuje różnorodne materiały informacyjne dla pacjentów.

Model zębowy ukazuje:	
Ściśnięte zęby            
Bifurkację III stopnia
Wyrastający ząb mądrości
Brak zęba
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Produkty demonstracyjne – dla informacji i szkoleń

Mały
Cztery zdejmowane uchwyty 
Wysokość: 4,5cm  Szeropkość: 19cm  Gł.: 8cm

Duży
Osiem zdejmowanych uchwytów i osiem pojemników.  
Stojak można zamontować na ścianie. 
Wysokość: 85cm  Szerokość: 38cm  Gł.: 22cm

Mini
Wysokość: 20cm  Szerokość: 40cm  Gł.: 18cm

Średni
Dziesięć zdejmowanych uchwytów. 
Wysokość: 48cm  Szerokość: 42cm  Gł.: 22cm

Stojaki na produkty TePe  − dla przejrzystej ekspozycji

W stojaku TePe asortyment jest eksponowany w sposób widoczny i przejrzysty. Prezentujemy kilka rozmiarów i modeli dla 

dogodnej ekspozycji i przechowania.




