
IONEX-zobna-ščetka rešuje sledeče probleme: 

• Preprečuje krvaveče dlesni: prvič zato, ker ščetine pri IONEX-zobnih-ščetkah spadajo v 
kategorijo mehkih ščetin, so dlesnim prijazne. Pri navadnih ščetkah namreč velikokrat nastane 
problem, saj premočno pritiskamo tekom ščetkanja. S tem velikokrat povzročimo poškodbe in 
krvavenje dlesni. Mehke ščetine na IONEX-zobnih-ščetkah vam ne bodo v nobenem primeru 
poškodovale niti dlesni niti zobne sklenine. Prav tako vam pa IONEX-zobna-ščetka omogoča še 
nežnejše ščetkanje, saj bo polariteta na naraven način potegnili obloge iz zob in je pritisk na 
dlesni res minimalen. In drugič zato, ker negativni naboj nase potegne bakterije in s tem 
pozdravi vnetje, s tem pa se krvavanje dlesni ustavi. 

• Zmanjšuje dentalno preobčutljivost: do tega pride ponavadi na tistih zobeh, ki imajo bolj 
izpostavljene korenine ali pa ko je sklenina, ki ščiti zobe, poškodovana/stanjšana. Posledica so 
izjemne bolečine na zobu. IONEX-zobna-ščetka pomaga preprečiti dentalno preobčutljivost, ker 
preprečuje poškodbe dlesni ali sklenine, do katerih pride zaradi agresivnega ščetkanja. Dodaten 
plus pa je tudi nepotrebna uporaba zobne paste, saj mnoge vsebujejo flour ali sestavine, ki lahko 
poškodujejo sklenino. 

• Zdravi vnetje dlesni: Vnetje dlesni vedno kaže na neko vrsto infekcije. Z uporabo IONEX-zobne-
ščetke se zelo zmanjša verjetnost nastanka gingivitisa in parodontalne bolezni, ker ščetka poleg 
oblog in zobnega plaka odstranjuje tudi vse bakterije in s tem odstranjuje vnetja. 

• Preprečuje karies: IONEX-zobna-ščetka zelo pomaga tudi pri preprečevanju nastanka kariesa. 
Karies nastane, ko kislina v zobnih oblogah začne razžirati sklenino, kar omogoči vstop 
bakterijam v notranjost zoba. Ker IONEX-zobna-ščetka začasno spremeni polariteto zob iz 
negativne v pozitivno, se zobne obloge začnejo dobesedno odbijati od zob/sklenine in gredo na 
ščetko. 

• Odstranjuje zobni kamen: IONEX-zobna-ščetka odstranjuje tudi zobni kamen. V kolikor je kamna 
malo ali srednje veliko, ga lahko sama odstrani v celot. Če ga je zelo veliko pa je včasih vseeno 
potrebno iti na čiščenje zobnega kamna k zobozdravniku ali ustnem higieniku, vendar pa po tem 
ščetka preprečuje nalaganje novega kamna in prihodnja čiščenja niso več potrebna. 

• Rešuje parodontalno bolezen in majavost zob: ščetka rešuje tudi ta dva zelo pogosta problema 
zob, saj polariteta odstrani vse bakterije iz zobnih žepkov. Ravno te bakterije v zobnih žepkih so 
zelo problematične, saj jih s ščetinami ne moremo doseči (polariteta pa jih lahko) in skozi čas se 
vedno bolj globoko zarijejo v dlesni – to vodi v čedalje večjo majavost. K majavosti zob prispeva 
tudi nabiranje zobnega kamna, saj le-ta izpodriva dlesen, da se vedno bolj odleplja od zob. Z 
rednim odstranjevanjem bakterij in zobnega kamna omogočimo dlesnim dovolj časa, da se 
začnejo celiti. 

 


