Ficha técnica de produto | 0220 – Irrigador oral

1 CATEGORIA
Irrigador oral – Dispositivos de higiene

2 DESCRISSÃO
O irrigador oral Sowash é um dispositivo destinado à higiene pessoal que se liga diretamente à
torneira, e não utiliza qualquer fonte de energia.

3 COMPOSIÇÃO
Cada dispositivo contém
1 sistema Sowash
1 jato Sowash
1 adaptador de torneira de enrosque externo
1 adaptador de torneira de enrosque interno
1 vedante de borracha
1 livro de instruções em Português
Garantia 3 anos

4 TIPO DE UTILIZAÇÃO
O jato de irrigação oral de Sowash é indicado para todo o tipo de higiene oral, interdental, de
aparelhos ou implantes dentários. Eficaz para a massagem gengival.

5 INSTALAÇÃO

1 – Retirar o filtro da torneira e substituir pelo filtro adaptador de Sowash.
2 – Apertar o filtro adaptador Sowash e deixar definitivamente na torneira
Em caso de dificuldade de desapertar o filtro da torneira auxilie com uma chave própria para o
efeito.
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6 INDICAÇÕES
O adaptador de torneira Sowash está de acordo com a norma CEN EN 246 o que permite a
adaptação a todas as torneiras domésticas. A utilização de Sowash não necessita de supervisão
especial mesmo para ser utilizado por crianças. Deve ser utilizado com água tépida. O irrigador
oral Sowash não necessita de manutenção ou limpeza especial.

7 GRUPO RESTRITOS
Não há grupos restritos à utilização do irrigador oral Sowash. Aconselha-se uma utilização
controlada após cirurgias ou em zonas com doenças cronicas e mal cicatrizadas.

8 EFEITOS
A higiene oral com auxílio da irrigação oral reforça a saúde de toda a boca. Remove detritos e
resíduos dos alimentos mesmo nas zonas mais difíceis onde as escovas e fios dentários não
chegam, como o maxilar ou entre dentes com espeço limitado. Evita o sangramento gengival.

9 INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
O utilizador deve assegurar-se que o dispositivo Sowash está fixo à torneira antes de cada
utilização. O fabrico de Sowash é considerado de baixa densidade e não causa impacto no
meio ambiente. Depois de utilizadas as embalagens devem ser depositadas no ecoponto.
Todos os materiais são 100% recicláveis.

10 APRESENTAÇÃO
Cada embalagem do irrigador oral Sowash está dotada de todos os acessórios e instruções
para utilização doméstica.

11 INFORMAÇÃO DE FABRICO
Sistema patenteado. Fabricado em Italia sob licença de Water Powered.

Todo o conteúdo deste documento é confidencial, e a sua divulgação ou partilha não autorizada
considera-se uma violação punível por Lei. As informações e menções são da responsabilidade
das entidades identificadas.

A restante página foi deixada em branco propositadamente
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