
Philips Sonicare 
AirFloss
Um jato triplo
de mais saúde para 
a gengiva.



O novo Philips Sonicare 

AirfFoss Ultra.

Proporciona a quem não usa o fio dental regularmente tudo 

que é preciso para melhorar a saúde da área interproximal em 

apenas 60 segundos, com remoção de até 99% de biofilme da 

área tratada.



Finalmente, eficiência e adesão unidas para 
pessoas que não usam fio dental regularmente

Tão eficaz quanto o fio dental para melhorar a saúde da gengiva*

97%
Até

mostraram melhora na 
saúde da gengiva*
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A melhora da saúde da gengiva começa com a melhor remoção 

das placas bacterianas.

99%
Até

remoção de biofilme da placa
na área tratada**

Biofilme da placa não tratada em
um teste de laboratório.

Biofilme da placa tratada em
um teste de laboratório.



Fácil inclusão para uma rotina saudável.

O Philips Sonicare AirFloss Ultra é um limpador interdental rápido e eficiente que as pessoas que não passam 
fio dental efetivamente usarão.

•  95% disseram que o AirFloss Ultra foi fácil de usar.

•  89% disseram que o AirFloss Ultra foi mais fácil de usar que o fio dental.

•  82% disseram que o AirFloss Ultra foi mais fácil de usar que o Waterpik.

A limpeza da área interproximal com o Philips Sonicare AirFloss Ultra leva apenas 60 segundos, tornando 
simples que os pacientes o incluam ao seu hábito diário de higiene bucal.

O Philips Sonicare AirFloss também foi projetado para a limpeza efetiva ao redor do implante e das próteses 
dentárias, removendo placas de áreas que não são fácilmente alcançadas somente com a escovação.



Tecnologia e design aperfeiçoados.

Nova tecnologia de jato triplo
Oferece três jatos de microgotículas de ar e líquido para romper e remover a placa junto à linha da 
gengiva e em áreas difíceis de alcançar.

Um novo e aprimorado bocal de alto desempenho
Apresenta uma ponta mais macia para um maior conforto e um spray mais amplo para cobrir a superfície 
da gengiva e dos dentes na área mais interproximal.

Usando o AirFloss Ultra.

A limpeza interdental com o Philips Sonicare AirFloss Ultra leva três etapas simples:

1. Encher
Use água ou um enxaguante bucal 
antimicrobiano, para o tratamento 
pretendido.

2. Apontar
Mantenha pressionado para liberar jatos 
automáticos contínuos ou pressione e 
solte para usar o modo de jato manual.

3. Limpar
Microgotículas de ar e líquido rompem e 
removem a placa.



Melhores recursos que quem não usa o fio dental vai amar.

Novo bocal de alto desempenho
Para o fornecimento pretendido de 
microgotículas de ar e líquido para a linha 
da gengiva e em áreas difíceis de alcançar.

Opção de jato automático
Escolha o modo de jato manual ou de jatos 
automáticos contínuos.

Fácil de encher
Abertura 50% maior que a versão anterior 
do AirFloss.

Bateria de íon de lítio 
Dura até 2 semanas entre um carregamento 
e outro.

Configurações personalizadas para os jatos
Escolha jatos únicos, duplos ou triplos.
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*  Quando usado junto com uma escova de dentes manual e um enxaguante antimicrobiano em pacientes com gengivite leve a 
moderada. O AirFloss foi desenvolvido para ajudar as pessoas que não usam fio dental regularmente a desenvolverem uma rotina 
de limpeza diária interdental mais saudável. Para obter mais informações, visite www.philips.com/airfloss/faq ou faça referência ao 
código QR.

**  Em um estudo laboratorial, os resultados reais nos usuários podem variar.

†  Pesquisa de pacientes americanos.


