
 

 

 

 

 

 

 
emmi®- dent Ultraäänihammasharja 

 

emmi®- dent Ultraäänihammasharjat päivittäiseen hampaiden ja suun hygieniaan ihmisille ja emmi®-pet 

ultraäänihammasharja lemmikeille. Saksalainen Emmi Ultrasonic GmbH on tutkinut ja valmistanut ultraäänilaitteita 

suuhygieniaan yli 20 vuoden kokemuksella. Puhdistus ultraäänellä tapahtuu ilman hankausta, joten se on erittäin 

hellävaraista ja sopii kaikenikäisille ja myös proteesien tai hammasrautojen käyttäjille. Puhdistus Ultraäänellä 

tapahtuu kuin itsestään. Ultraäänihammasharjaa pidetään yhdessä pesukohdassa paikoillaan 5 sekuntia, jonka 

jälkeen pestävää kohtaa vaihdetaan. Ultraääni tuhoaa bakteereja jopa 12 mm syvyydestä poistaen myös plakkia, 

hammaskiveä sekä auttaen ja ehkäisten suun sairauksia kuten ientulehduksia. Meiltä saatavilla 

Ultraäänihammasharja sekä ultraäänitahnat ja vaihtopäät sekä aikuisille että lapsille.  

Ultraäänihammasharjalla hellävarainen hampaiden puhdistus ja hohtavan valkoiset hampaat ja terveet ikenet 

harjaamatta! 

emmi®-dent Ultraäänihammasharjan harjasosaan asennettu patentoitu mikrosiru tuottaa miljoonia ultraääniaaltoja 

minuutissa. Ultraääni etenee harjasosassa, jokaista yksittäistä harjakuitua pitkin ja tuottaa hammastahnasta 

miljoonia mikrokuplia. Nämä erittäin pienet kuplat pystyvät tunkeutumaan pienimpiinkin koloihin ja ientaskuihin 

sekä hammasväleihin. Epäpuhtaudet kuten ruoantähteet, bakteerit ja plakki, voidaan tehokkaasti poistaa 

kuplamuodostuksen avulla. emmi®-dent ultraäänihammasharja puhdistaa myös sieltä minne harjakset tai 

hammaslanka ei ylety. emmi®-dent ultraäänihammasharja poistaa bakteereja ikenissä jopa 12 mm syvyyteen 

saakka. 

emmi®-dent ultraäänihammasharja toimii 0,2 Watin teholla turvallisesti ilman kitkaa tai hankausta. Puhdistus 

tapahtuu tehokkaasti mutta lempeästi ilman liikettä ja hiomista. Harjalla ei harjata, vaan harjaa pidetään paikoillaan 

5-10 sekuntia puhdistettavassa kohdassa, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan kohtaan. emmi®-dent 

ultraäänihammasharjan kanssa on kehitetty käytettäväksi erityinen ultraäänihammastahna joissa vaihtoehtoina 

tavallinen tai valkaiseva. 

 Ultraäänihammasharja käyttää ultraääntä, ilman liikettä, hankausta ja painetta, kork. 96 000 000 värähdystä 

minuutissa. Puhdistustehon lisäksi ultraäänihammasharja toimii ennalta ehkäisevästi ja vaikuttaa 

parantavasti. Ultraäänipuhdistuksessa puhdistusteho on huomattavasti parempi kuin makropuhdistuksessa, ja lisäksi 

bakteerit tuhoutuvat, verenkierto paranee ja kehon energiat vapautuvat. Ultraääni auttaa ienverenvuotoon ja 

pahanhajuiseen hengitykseen ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi ja parantavasti parodontiittiin, aftoihin ja muihin 

hammassairauksiin. 

 Ultraääni vaikuttaa ennalta ehkäisevästi hammassairausten torjuntaan. Uuden ultraääniteknologian käytössä on 

kyse aidosta profylaksista, koska ultraääni tappaa taudinaiheuttajat ja bakteerit. Kaikkien hammassairausten perusta 

on bakteerit, joita vastaan ihmisen immuunijärjestelmä ei pysty taistelemaan riittävästi eikä tuhoa niitä. Ultraääni 

tappaa bakteerit ja poistaa siten pysyvästi perustan mahdollisille hammassairauksille. Ultraääni saa lisäksi aikaan 

kudoksen lisääntyneen verenkierron ja vapauttaa kehon omat energiat, joilla niin ikään on ennalta ehkäisevä 

vaikutus. 


