
ELEMEK BEHELYEZÉSE
Mindig a megfelelő típusú elemeket használjon (2 db AA). Jó minőségű, 
szivárgás mentes alkáli elemek használata erősen ajánlott.

Fontos – Mindig azonnal távolítsa el és cserélje ki a lemerült elemeket! 
Távolítsa el az elemeket a fogkő eltávolító és polírozó készülékből 
akkor is, ha hosszabb ideig nem használja!

TISZTÍTÁS
• Húzza le a gumi fejet, majd meleg vagy hideg csapvízzel tisztítsa 

meg.
• Törölje tisztára a polírozó hegyét egy benedvesített textíliával 

és mossa le a külső részt folyó meleg vízzel, akár szappant is 
használva, amennyiben szükséges. Soha nem kell szétszednie a 
fogórészt, illetve a motort tisztítás céljából!

• Helyezze vissza a gumi fejet a polírozóra, miután megtisztította a 
készüléket.  Ha a polírozó fej élein a kopás jelei erősen láthatók, ki 
kell cserélni egy új darabra.

MEGJEGYZÉSEK
• Néhány másodpercnél tovább nem szükséges egy fog polírozása. 

A túl sok polírozás lassú eróziót okozhat a fogzománcon!
• A lehetséges fogíny betegségek átvitelének és a megfertőződések 

elkerülése miatt a terméket csak egy személy használja!
• A fogkő eltávolító és polírozó készüléket havi kettő alkalomnál 

többször nem kell és nem is javasolt használni! Tanácsolt 
ezen felül a napi kétszeri fogmosás! A fogköz tisztítót, a fogkő 
eltávolító eszközt és a lerakodás eltávolítót akkor használja, 
amikor szükségesnek érzi. Rendszeresen keresse fel fogorvosát 
fogászati ellenőrzés és kezelés céljából!

DENTAL POLISHER™

A fogkő eltávolító, polírozó és higiéniai készlet részei egy fogköz tisztító, 
egy fogkő eltávolító eszköz és egy lerakodás eltávolító. A készlet 
eszközeit a megszokott fogápolási folyamatok közben használja. Fontos, 
hogy fogorvosa által ajánlott időközönként rendszeresen látogassa a 
fogászati vizsgálatokat. E termék használata nem helyettesíti a fogorvosi 
vizsgálatokat. 

Kérjük, olvassa el alaposan a használati utasítást és őrizze meg, hogy a 
jövőben bármikor újra átolvashassa!

ÁRTALMATLANÍTÁS

Ezen berendezés megfelel az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EC Európai Uniós 
irányelvnek (WEEE). Ezen irányelv alapján egész Európában a 
készüléket átveszik, majd elektromos és elektronikai hulladékként 
újrahasznosítják.

Amennyiben készüléke elérte élettartama végét és ki szeretné dobni, 
kérjük, hogy az erre szakosodott elektronikai és elektronikus hulladékok 
begyűjtésével foglalkozó cégeknek szíveskedjen leadni! Ne dobja ki a 
háztartási hulladékkal együtt!

FONTOS!

• A készülékben nincsenek a Felhasználó által javítható alkatrészek! 
Soha ne szedje szét és ne próbálja megjavítani! Ha problémája 
adódik a készülékkel, hívja Ügyfélszolgálatunkat!

• Soha NE merítse vízbe a fogkő eltávolító és polírozó készüléket!
• A fogkő eltávolító és polírozó készüléket csak a rendeltetésének 

megfelelő célra használja! 

Rio, Dezac és Dental Polisher™ a The Dezac Group Ltd bejegyzett védjegyei!
www.riobeauty.com

FOGÍNY BETEGSÉG ÉS FOGSZUVASODÁS

A fogkő az egyik oka a fogszuvasodás kialakulásának. A baktériumok 
színtelen, ragadós rétege, a fogak felszínén halmozódik fel, amely 
reakcióba lép az elfogyasztott ételekben és italokban található cukorral 
és keményítővel. Ez a reakció különböző savakat hoz létre, amelyek 
megtámadják a fogzománcot, legyengítve és sérülékennyé téve a 
szuvasodással szemben.

Három hely van a fogon és környékén, ahol a szuvasodás kialakulhat 
a fogkő lerakodása miatt.

1. A fogak felső részén lévő vájatokban (a rágó felületen).

2. A fogak között.

3. A fog és a fogíny közötti résekben.

A fogak közötti rés és a fogíny rendszeres tisztítása a napi fogtisztítás 
alapvető részének kell lennie a fogkő lerakodás és fogíny betegség 
megelőzése érdekében.
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FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

• Ne nyelje le a tartozékokat! Ne nyelje le a fogkövet, kezelés után 
öblítse ki a száját!

• A termék használata nem ajánlott 12 év alatti gyermekeknek.
• Ne érjen a szeméhez fogfehérítővel. Amennyiben a fogfehérítő 

szembe kerül, öblítse ki vízzel.
• A Rio fogkő eltávolító és polírozó készülék használata nem 

helyettesíti a fogászati vizsgálatot. 
 Rendszeresen látogassa fogorvosát!

A fogkő eltávolító és polírozó segít eltávolítani a 
lerakodásokat és elszíneződéseket az elülső fogai 
felületéről. Kifényesítheti és kipolírozhatja fogait, így 
két fogorvosi látogatás között is megőrizheti fogai 
esztétikus kinézetét.

Helyezzen egy polírozó gumifejet a fogkő eltávolító és 
polírozó végére.

Kis mennyiséget nyomjon a fogfehérítőből a gumifejbe. 
Ha gondolja, vigyen fel egy kis mennyiséget a fogak 
elejére is.

Nyomja le a polírozó hátoldalon lévő 
kapcsolót, miután gyengéden a fogához 
érintette a gumifejet. A polírozó leállításához 
engedje el a kapcsolót.

Helyezze a készüléket a kezelni kívánt fogra. 
Polírozás közben ne nyomja a fogra túl erősen a 
gumifejet, mert a gumifej forgása automatikusan leáll 
(biztonsági funkció). Helyezzen a fejre (illetve a fogra) 
újból fehérítőt, amennyiben szükséges.

A fogköz tisztítóval ételmaradékot, lerakodásokat 
és fogkövet távolíthat el a nehezen hozzáférhető 
helyekről, a fogak között és fogíny felett.

Úgy tartsa a fogköz tisztítót, mint egy tollat. A 
fogtükör használatával a nehezen látható területeket 
nézheti meg a fogak és az íny körül. A fogköz 
tisztítóval távolítsa el a beszorult ételmaradékokat, 
lerakódásokat vagy fogkövet.
         

A lerakódás eltávolító segítségével olyan makacs 
lerakódásokat távolíthat el elülső fogairól, mint például 
tea, kávé vagy cigaretta okozta foltokat. Két fajta 
hegyet talál; a narancsszínű kicsivel keményebb, a 
színtelen fej lágyabb. Próbálja ki mindkettőt, hogy 
melyik használatát érzi megfelelőnek az Ön számára. 
Különösen ügyeljen a fogíny közelében történő 
használat során, ne nyomja oda túl erősen, mert a 
fogzománc itt sokkal gyengébb, és a fogínyt könnyen 
lenyomhatja a fognyak alatti részről. A lerakódás 
eltávolítót nem szabad használni a fognyakon és az 
esetlegesen lecsupaszított foggyökéren.

Helyezzen egy hegyet a lerakódás eltávolítóra. Ha 
erős lerakódás vagy ételmaradék látható a fogakon, 
mosson először fogat, majd használja a fogköz tisztítót 
vagy fogkő eltávolítót. Alaposan öblítse ki a száját 
szájvízzel.

Helyezzen fel egy kis fehérítőt a hegyre úgy, hogy azt 
a tubus nyílásába illeszti és belemártja.

Dörzsölje gyenge vagy közepes erőt kifejtve a fog 
elülső oldalán látható foltos területet a lerakódás 
eltávolítóval. Rövid, dörzsölő mozdulatokat tegyen, 
néhány mozdulat után váltson irányt. Öblítse ki a 
száját, és ismételje meg az eljárást, ha a folt továbbra 
is látható. Alkalmazzon újra fogfehérítőt, amennyiben 
szükséges.
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1 Fogkő eltávolító és polírozó
2. Fogtükör
3. Lerakódás eltávolító
4. Fogköz tisztító
5. Fogkő eltávolító
6. Használati útmutató
7. Eszköztartó

8. Tároló hely a gumi fejekhez 
9. Lerakódás eltávolító fej
10. Fogkő eltávolító és polírozó 

gumi fejek
11. Fogfehérítő krém
12. Elemek

FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ-POLÍROZÓ ÉS TARTOZÉKAI
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FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ ÉS POLÍROZÓ LERAKÓDÁS ELTÁVOLÍTÓ FOGKÖZ TISZTÍTÓ

A fogkő eltávolítóval megszabadíthatja a fogakat és 
az íny feletti részeket a lerakódott fogkőtől.

Úgy tartsa a fogkő eltávolítót, mint egy tollat, és a 
fogtükörrel derítse fel a kezelni kívánt területet. Az 
egyik kaparó éllel gyenge vagy közepes erőt kifejtve 
dolgozza át a fog felületét. Távolítsa el a fogkövet, 
hogy a felület tiszta és sima legyen. Ismételje meg az 
eljárást mindegyik fogon, ahol elváltozást lát. A fogkő 
eltávolítót csak a fogzománcos felületen használja, a 
fogínyen ne.

A fogköz tisztítót és a fogkő eltávolítót csak felnőttek használhatják! Néhány 
anyag, amely a fogkőben található vérrög kialakulásához vagy szívbetegségek 
kockázatának növekedéséhez vezethet, ezért öblítse ki többször is alaposan a 
száját vízzel vagy szájvízzel bármely két eszköz használata közben. Amennyiben 
a fogínye vérezni kezd, hagyja abba a kezelést és kérje ki fogorvosa tanácsát!

FOGKŐ ELTÁVOLÍTÓ


