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Oclean zlepšuje zdraví úst prostřednictvím moderních technologií a neustálých inovací. Vyvíjí chytré, technologicky vyspělé  
a stylové produkty ústní hygieny od sonických elektrických zubních kartáčků a profesionálních bezdrátových ústních sprch až po unikátní 
sterilizační sanitizéry zubních kartáčků. Rostoucí podíl na trhu, 300+ patentů, světová ocenění za design, efektivita potvrzená výzkumy  
a mezinárodní certifikáty kvality dle norem ISO 9001 a ISO 13485. Nejvýkonnější magnetický motor nové generace s 84 000 pohyby za minutu, nejdelší výdrž 
baterie na trhu až 180 dní, ultra tichý chod < 37 dB, unikátní report čištění zubů přímo na barevném dotykovém displeji, propojení s mobilní aplikací a mnohem 
více, to je Oclean.

Oclean Kids sonický kartáček

Oclean X Pro sonický kartáček                                                                   Oclean X 10 sonický kartáček

Oclean X Pro Elite sonický kartáček
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Technologicky vyspělé, ale jednoduché 
použití pro děti od 6 let.

• Velmi tichý chod vhodný pro děti  
- pouze 37 dB.

• Tlakový senzor automaticky sníží intenzitu při 
přílišném tlaku.

• 79 200 pohybů/min - vynikající účinnost čištění 
díky magnetickému motoru Maglev.

• Jednoduché ovládání jedním tlačítkem.
• 30denní výdrž baterie.
• Malá měkká silikonová pogumovaná hlavice 

kartáčku s jemnými vlákny – bezpečná pro 
dětská ústa.

• 2 režimy čištění x 2 úrovně intenzit  
(včetně jemného režimu)

• 2minutový inteligentní časovač  
a 30sekundový indikátor mezičasu.

• Zcela vodotěsný – stupeň krytí IPX7.
• Ergonomický design vhodný pro děti.
• Velmi nízká váha – 95 g.
• Barevná provedení: modrý, růžový.
• 1x hlavice Kids

• Při detekci nedostatečného čištění zobrazí 
přesně na displeji kartáčku oblast ústní dutiny, 
automaticky nastaví doplňkový plán čištění. 

• Po každém dokončeném doplňkovém čištění 
zobrazí interaktivní emoji, které skvěle motivují 
děti i dospělé.

• Až 80 000 pohybů/min – magnetický motor 
Maglev.

• Velmi tichý chod 45 dB.
• Unikátní detekce nevyčištěných zón pomocí 

6osého gyroskopu pro detekci pohybu.
• 5 režimů x 5 úrovní intenzit (čisticí / masážní / 

jemný / bělicí / leštící).
• Tlakový senzor pro přesné a bezpečné čištění.
• Zcela vodotěsný – stupeň krytí IPX7.
• Inteligentní časovač s indikací mezičasu  

po 30s.
• Samolepicí držák na stěnu.
• Výdrž baterie až 60 dní.
• Velmi nízká váha – 107 g.
• Barevná provedení: modrý, šedý, růžový.
• 1x hlavice Plaque Control (Medium).

SMART chytrý sonický kartáček X Pro  
s barevným dotykovým displejem  
a s okamžitými výsledky čištění.

Špičkový chytrý sonický kartáček s 0,96palcovým 
barevným dotykovým displejem. Okamžitá zpětná 
vazba přímo na displeji kartáčku.

• 84 000 pohybů/min – magnetický motor Maglev.
• Automatické probuzení při zvednutí.
• Chytrý SMART barevný dotykový displej  

s okamžitými výsledky čištění.
• Unikátní 8zónová detekce nevyčištěných zón pomocí 

6osého gyroskopu pro detekci pohybu.
• 4 režimy čištění (čisticí / masážní / jemný / bělicí).
• 32 nastavitelných intenzit čištění.
• Tlakový senzor pro přesné a bezpečné čištění.
• 35 dní výdrž baterie.
• Aplikace pro IOS & Android – propojení přes Bluetooth.
• V aplikaci možnost vložení vlastních režimů, 

přizpůsobení plánu čištění a analýza kvality čištění. 
• 30sekundové připomenutí změny zóny čištění.
• 2-3minutový časovač čištění.
• Samolepicí držák na stěnu součástí balení.
• Velmi tichý chod < 45 dB
• Antibakteriální povrch kartáčku.
• Barevné provedení: Limestone Grey – šedý.
• 1x hlavice Plaque Control (Medium).

Technologicky vyspělý chytrý sonický zubní kartáček s barevným 
displejem. Pro ty, kdo preferují jednoduchost při čištění zubů  
a okamžitou zpětnou vazbu přímo na kartáčku bez aplikací.

Technologicky vyspělé sonické 
kartáčky  
a příslušenství 

• Unikátní detekce nevyčištěných zón pomocí 
6osého gyroskopu pro detekci pohybu.

• 84 000 pohybů/min – magnetický motor 
Maglev.

• Tlakový senzor pro přesné a bezpečné čištění.
• 3 režimy čištění (čisticí / bělicí / masážní).
• 32 nastavitelných intenzit čištění.
• 30denní výdrž baterie.
• Aplikace pro IOS & Android – propojení přes 

Bluetooth.
• Přizpůsobení plánu čištění a report kvality čištění 

v aplikaci.
• 2v1 nabíječka a magnetický samolepicí držák  

na stěnu součástí balení.
• Zcela vodotěsný – stupeň krytí IPX7.
• Velmi atraktivní dárkové balení  

s originálním designem.
• Velmi nízká váha – 100 g.
• Barevná provedení: modrý, zelený, růžový, 

fialový.
• 1x hlavice - Plaque Control (Medium).
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BELdental, s.r.o. Obchodní zástupce:

Oclean Air2 sonický kartáček

Oclean W10 ústní sprcha

VÝDRŽ BATERIE
 AŽ 180 DNÍ

ULTRA TICHÝ 
<  37 dB

• 80 000 pohybů/min
- magnetický motor Maglev.

• Vynikající zážitek z tichého čištění 
< 37 dB.

• Dlouhá výdrž baterie až 40 dnů.
• Snadné použití – přepínání 

2 režimů pouze jedním tlačítkem. 
• Vodotěsnost IPX7 umožňuje čištění 

i ve sprše.
• Váha pouze 95 g. 
• Lehký, přenosný s dlouhou výdrží 

baterie – je ideální na cesty. 
• Barevná provedení: růžový, fialový, 

bílý, zelený.
• 1x hlavice Plaque Control (Medium).

• 5 režimů pulzní techniky díky magnetickému 
motoru Maglev.

• Intenzita tlaku: 20-90 psi (1,4 - 6,2 barů).
• 14 000 pulzů / min.
• 0,6 mm silný proud vody.
• Kapacita nádržky na vodu 200 ml.
• Výdrž baterie 30 dní.
• Nabíjení pomocí USB-C kabelu.
• Profesionální tryska otočná o 360°.
• 4 druhy trysek pro všechny potřeby 

(ortodontická s vlákny, parodontální, 
standardní, škrabka na jazyk).

• Zcela vodotěsné – stupeň krytí IPX7.
• Nízká váha – 355 g.

Sonický zubní kartáček s nejdelší 
výdrží baterie na 1 nabití na trhu 
– až 180 dní!

• 76 000 pohybů/min – magnetický motor 
Maglev.

• 5 režimů (denní / noční / standardní / 
bělicí / jemný).

• Úžasný elegantní design.
• Nabíjení přes USB-C konektor.
• Vodotěsnost IPX7 umožňuje čištění 

i ve sprše.
• Časovač 2 min s mezičasem na čištění 

4 kvadrantů po 30s.
• Indikátor stavu baterie.
• Barevná provedení: modrá, bílá.
• 1x hlavice Standard Clean (Soft).

• Dlouhá výdrž baterie až 20 dní.
• Automatická sterilizace každé 2 min po dobu 

6 hodin.
• Pro 5 kartáčků (3 se dezinfikují, 2 jsou uložené).
• Účinně předchází infekčním chorobám a kazu.
• Provázek pro aktivaci sterilizace.
• Moderní design pro každý interiér koupelny.
• Modrá kontrolka pro indikaci UVC-LED záření.
• Kompatibilní s manuálními i elektrickými 

kartáčky všech značek.
• USB-C nabíjení 2,5 hod.
• Samolepicí držák na stěnu součástí balení.
• Barevná provedení: bílá, šedá.

Oclean Flow sonický kartáček                                                                    

Oclean sterilizační sanitizér S1                                                                  

Náhradní hlavice jsou kompatibilní se všemi sonickými kartáčky Oclean. 
Dostupné v balení 2ks/6ks.

Náhradní hlavice

Gum Care

Extra Soft

P1S12 New

Model

PW03 PW05 PW09 P2S5 New P2S6 New P1C1 New P1C5 New P1C10 New P3K1 New

Extra SoftMedium

Plaque control Kids

Technologicky vyspělé sonické 
kartáčky 
a příslušenství 
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Nejtišší sonický zubní kartáček na trhu, 
elegantní design a skvělé výsledky čištění

Designová bezdrátová ústní sprcha s pulzním režimem 
a magnetickým pohonem.

Sterilizační sanitizér s plně automatickou sterilizací pomocí 
ultrafialového záření (UVC-LED) pro elektrické i manuální zubní 
kartáčky. Odstraňuje až 99,9 % bakterií.
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