
Revolučná 

zubná kefka



Zubná kefka s príbehom

Za vývojom zubnej kefky Splash stojí človek z praxe, 
s viac ako 40-ročnými skúsenosťami. Komu inému
ako samotnému zubnému lekárovi
by mali ľudia veriť?

Motto:
„Na zuby sa neumiera, ale s pokazenými   
sa žije ťažko.“ 

J. Šesták, Mediaplanet 2008



„ Po 43 rokoch praxe v stomatológii som sa rozhodol zúročiť svoje skúsenosti 
a vytvoriť novú zubnú kefku. Čo moja pamäť siaha, riešime v snahe zlepšiť 
ústnu hygienu rôzne zubné pasty, techniky čistenia zubov, tvrdosť štetín, no 
dovolím si tvrdiť, že bez väčšieho efektu . Pochopil som, že to, čo potrebuje 
zmenu, nie je technika, ani tvrdosť štetín, ani zubná pasta, ale tvar nástroja, 
ktorý sa od svojho vzniku pred 400 rokmi prakticky nezmenil. Potrebujeme 
nástroj, ktorý vyčistí chrup jednoducho, kvalitne a ekologickejšie.
Po rokoch hľadania a testov sa moja predstava o dokonalej
zubnej kefke 21. storočia premenila na skutočnosť.

Výsledkom je zubná kefka Splash. Dostane sa na doteraz
neprístupné miesta a vyčistí ich rovnako dobre ako hladký
povrch zuba.“

MUDr. Jozef Šesták,
Stomatologická klinika LaserDent s.r.o.













Štetiny

Rúčka

Ekológia



PBT

TPE



Veľmi jemná:
Jemná:

Štandard:
Medium:



Odstupňovaná tvrdosť štetín na hlavičke vďaka 
jej tvaru:

Najdlhšie

Najkratšie

najtuhšie

stredné

najmäkšie



Pracovná plocha hlavičky je 
paralelná s úchopovou plochou 
rúčky. Zabezpečuje to správny 
sklon hlavičky 45° pri čistení.

Elegantné ohnutie do jemného 
oblúka umožňuje optimálne 
nasmerovanie špičky kefky na 
požadované miesto. Zúžená časť 
pod hlavičkou umožňuje pružnú 
deformáciu rúčky od tlaku 100 gr. 
Kefka tak nevyvíja nadmerný tlak, 
čím nedochádza k poškodeniu 
zubov ani ďasien.



menej nerecyklovateľných zbytkov
bezkovovou technológiou.

Váha o 47 % nižšia 



žiadne kovové súčasti!

Kovové pliešky
(kotvy)

Bez použitia kovových plieškov



Bezkovová technológia Splash
Nevzniká priestor pre baktérie.

Štrbiny po zarazení plieškov

Bez štrbín na okraji zväzkov štetín



Výhody kónického tvaru hlavičky kefky Splash

Bez tlaku vyplní takmer celý medzizubný priestor

Jednoducho čistí linguálne plôšky

Kefka



Nepreťažuje tlakom konvexnú sklovinu
a pripojenú gingívu 

Bez tlaku sa dostane do ryhy

Kefka

Výhody kónického tvaru hlavičky kefky Splash



Bezproblémovo čistí distálnu plochu posledného 
molára alebo zuba privráteného k medzere

Bez tlaku je v kontakte so zadnou stenou zuba 

Kefka

Výhody kónického tvaru hlavičky kefky Splash



Prečo je kefka Splash lepšia ?

Zubnú kefku Splash môžete používať bez pasty. 
Prípadne len s minimom. 

Kefka Klasická kefka





stačí držať zľahka

vždy
horizontálne

Nechajte sa kefkou viesť



Je skvelá na čistenie všetkých plôšok

linguálnych

palatálnych

žuvacích

vestibulárnych



Výborná aj na čistenie jazyka

Kefku položíme bokom, hlboko na chrbát jazyka a ťaháme
smerom von z úst. Vďaka svojmu tvaru nedráždi hltan. 











Zuby si vyčistíte aj bez pasty.

Nemusíte tlačiť!

Kefku držíte zľahka medzi prstami - otáčate ňou podľa potreby okolo vlastnej osi.

Máte ju stále poruke a používate kedykoľvek bez pasty, keď máte pocit zbytkov jedla

na zuboch.

Výborná na čistenie jazyka!

Aj pri použití štandardných materiálov zanecháva o 46 % menšiu uhlíkovú stopu.

Neobsahuje žiadne kovové častice.

Pogumované štetiny trojuholníkového tvaru čistia o 40 % účinnejšie.

Kónický tvar hlavičky sa dostane všade.

Vymyslené a vyrobené na Slovensku pomocou belgickej technológie a nemeckých 

štetín.



Máte záujem? Kontaktujte:



Špecializácie:

Stomatológia I. stupňa  
Stomatológia II. stupňa  
Dento-alveolárnachirurgia 
Implantológia

Absolvent LF UK Bratislava v r. 1977. 

V súčasnosti majiteľ a vedúci stomatologickej
Kliniky Laserdent s.r.o.:

“Akreditované školiace pracovisko Fakulty zdravotníckych
špecializačných štúdií SZU v Bratislave”

Autor a spoluautor odborných textov:

“Protetická stomatológia”
- M.Tvrdoň a kol. (1. Progresívne konštrukčné a rebázovacie materiály,
2. Dlhodobé funkčno-dynamické odtlačky)

“Detské zubné lekárstvo”
- prof. Ležovič

Absolvent desiatok kurzov a držiteľ
certifikátov v oblasti:

Laseroterapia 
Implantológia
Všeobecná stomatológia
Roentgenológia
Orthodoncia


