
ACTIVE ORAL CLEAN

Active Oral Clean – elektrisk tannbørste med innebygget 

sugefunksjon

Å pusse tennene til barn og eldre med funksjonsnedsettelser kan 

være utfordrende enten de sitter eller ligger. Nedsatt svelgfunksjon 

og problemer med å spytte ut væske kan gi risiko for å «svelge 

vrangt» og man kan oppleve kvelningsfornemmelse. Munnstell kan 

derfor bli en forsømt oppgave når man vet at det er ubehagelig for 

bruker. For helsepersonell og pårørende kan det være svært 

tidkrevende og vanskelig å utføre dette på en god måte. Forskning 

viser at god munnhygiene er svært viktig for den generelle helsen.

En enklere og bedre hverdag

Active Oral Clean er den første elektriske tannbørsten som har 

sugefunksjon og LED-lys i tannbørstehodet. Den er et prisvinnende og 

innovativt hjelpemiddel. I motsetning til andre løsninger der 

tannbørster er tilkoblet sug, er det en innebygget sugefunksjon i 

denne. Dette gjør den mye mer brukervennlig og lett å håndtere 

uansett hvor man er. Tannbørstens unike sugefunksjon, som raskt 

suger opp vann og tannkrem i munnen, kan være med på å gi 

personer som har problem med svelging en bedre opplevelse av 

munnstell. Det blir også lettere for omsorgspersoner å utføre 

munnstell. 

Hvordan virker Active Oral Clean?

Active Oral Clean har en innebygget sugefunksjon i tannbørstehodet, 

som kan suge opp til 500 ml i minuttet, noe som gjør at væsken 

fjernes hurtig fra munnen. Væsken blir sugd opp gjennom 

tannbørsten og går gjennom en slange over i en plastpose som kan 

romme opp til 700 ml. Posen kan enkelt tømmes og deretter skylles. 

Led-lyset gjør at man får god oversikt over munnhulen, det gjør det 

lett å inspisere tannstatus og munnhulens generelle tilstand. 

Det fins flere fordeler med å bruke en elektrisk tannbørste. Den er 

mer effektiv enn en manuell tannbørste. Den soniske vibreringen 

sikrer en bedre rengjøring og en skånsom massasje av tannkjøttet.

Fordeler med Active Oral Clean

- Active Oral Clean er en mobil elektrisk tannbørste med sug som 

bidrar til å gjøre hverdagen bedre for både brukere, pårørende 

og helsepersonell

- Den bidrar til at omsorgspersoner enklere kan utføre godt 

munnstell. Godt munnstell kan forebygge alvorlige 

helseproblemer

- Den er lett å ta med seg, noe som gjør at man kan få pusset 

tennene hvor man vil.

- Enkel i bruk

*CE-sertifisert

Hjelpemiddeldatabasen:
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Ekstra tilbehør Tannbørstehoder, rensebørster, slanger og 
foldbare poser kan etterbestilles.
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