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Cumprimentos 

Parabéns por adquirir a escova de dentes sônica  

Hydrosonic Pro da CURAPROX. 

 

CURAPROX é a marca de saúde oral da CURADEN AG, 

com sede em Kriens, na Suíça. Desde 1972, a 

CURAPROX trabalha em conjunto com especialistas, 

pesquisadores, professores e clínicas para desenvolver 

escovas dentais eficazes e atraumáticas para higiene 

oral. 

 

 

 

Hydrosonic Pro 

Para uma higiene profissional dos dentes em casa. 

Especialmente adequada para aparelhos ortodônticos, 

implantes dentais, problemas gengivais, e para manter 

os dentes e gengivas saudáveis todos os dias. 

 

Leia este manual de instruções com atenção antes de 

usar a escova sônica e guarde-o para referências 

futuras.

 

 

 SWISS PREMIUM ORAL CARE 



Atenção 

Se você tiver se submetido a uma cirurgia 

nos dentes ou gengivas recentemente, ou na 

presença de lúpus eritematoso sistêmico, 

consulte o seu cirurgião-dentista antes de 

usar a Hydrosonic Pro. Se você tiver 

sangramento excessivo após usar este 

dispositivo, entre em contato com o seu 

cirurgião-dentista imediatamente. Esta escova 

de dentes pode ser usada por crianças e 

pessoas com capacidades físicas, sensoriais 

ou mentais reduzidas, ou com pouca 

experiência e conhecimento, desde que 

devidamente supervisionadas ou instruídas 

sobre o uso do aparelho de forma segura e 

que compreendam os riscos envolvidos. A 

higiene oral com a escova Hydrosonic Pro 

não deve ser feita por crianças sem 

orientação. Crianças não devem brincar com 

o aparelho. A Hydrosonic Pro está em 

conformidade com os padrões de segurança 

para dispositivos eletromagnéticos. 

Caso utilize um implante ou marca-passo e 

tenha dúvidas sobre a utilização do 

dispositivo, entre em contato com o seu 

médico ou com o fabricante do seu implante 

ou marca-passo. 

 

Nota de segurança 

Atenção: para recarregar a bateria, utilize 

somente o carregador fornecido com este 

aparelho / escova sônica. Este aparelho 

contém baterias que não podem ser 

substituídas. Antes de usar, verifique se a 

voltagem indicada no dispositivo está em 

conformidade com a  

 

rede de alimentação local. Se o carregador da 

Hydrosonic ou o cabo de conexão estiverem 

danificados, não use ou tente reparar você 

mesmo. O cabo de alimentação não pode ser 

substituído. Caso o cabo esteja danificado, 

todo o dispositivo deve ser substituído. 

Todas as substituições devem ser realizadas 

pelo nosso serviço de atendimento ao cliente 

(SAC: +55(11)42274190 / 

sac@curaprox.com.br). Mantenha o 

carregador longe de água e não mergulhe em 

água ou outros líquidos. Limpando o 

carregador: desconecte da rede antes de 

limpar e reconecte somente quando o 

carregador estiver completamente seco. 

Nunca carregue o dispositivo sem vigilância. 

 

Descarte ecológico 

Não descarte este produto com o lixo doméstico 

normal ao final de sua vida útil. Leve-o a um centro de 

reciclagem ou ponto de coleta oficial de sua cidade. 

Isto ajuda a proteger o meio ambiente. A bateria 

recarregável integrada contém substâncias que podem 

pôr em risco o meio ambiente. Portanto, favor levar a 

unidade usada a um centro oficial de reciclagem ou a 

um ponto de coleta. 

 

 



 

Dados técnicos para conexão USB 

Entrada do adaptador: 240 VAC, 50/60 Hz, 0,2A máx. 

Saída do adaptador: 5 VDC, 600mA 

 

Dados técnicos da estação de carregamento com cabo USB 

Entrada: 5 VDC, 600mA  

Base única, sapatas de borracha 

 

Dados técnicos da unidade portátil 
• Bateria: íons de lítio (3,7 VDC, 700mAh) 

• Tempo ideal de carregamento da bateria: 10 horas 

• Tempo de operação por carga de bateria: aprox. 

60 min. Isso é equivalente a 15 dias se escovar os 

dentes por quatro minutos todos os dias. 

• Movimentos de escovação: 22.000, 32.000 até 

42.000; os dois últimos, em três modos cada 

• Temporizador de quadrante: 30 segundos 

• Temporizador de escovação: dois minutos 

• Desligamento automático: após quatro minutos 

• Acessórios: 1 × cabeça de escova «sensitive»  

1 × cabeça de escova «power»  

1 × cabeça de escova «single»  

1 × carregador com cabo USB  

1 × cabo USB 

1 × caixa plástica de viagem 

1 × manual de instruções  

 

 

  

  

Conformidade 

O funcionamento básico 8 

Instruções de carregamento 9 

Os sete modos de operação 10 

Usando a escova e fazendo-a funcionar 11 

Escovar com aparelho ortodôntico: instruções 12 

Escovar sem aparelho ortodôntico: instruções 13 

Escovação da margem gengival: instruções 17 

O acessório escova unitufo: outras instruções 18 

Conceito: mecânico e hidrodinâmico 20 

Conceito: escovas inteligentes 21 

Repetir pedidos: Cabeças de escova 24 

Solução de problemas 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo da embalagem 
1 × unidade portátil Hydrosonic Pro 

1 × cabeça de escova «sensitive»  

1 × cabeça de escova «power»  

1 × cabeça de escova «single»  

1 × carregador com cabo USB  

1 × plugue USB 

1 × necessaire de viagem 

1 × manual de instruções  

 

 

       

 
Inscreva-se 

em nosso canal do 
YouTube: 

https://m.youtube.c

om/watch?v=demR7

ZZ-o00 

 

Problema Possível causa Solução 

• O dispositivo não 

está funcionando 

• A bateria do 

dispositivo não 

está carregada 

• Assente a uni-

dade portátil  

corretamente no 

no carregador 

 
• Cerregue a 

Hydrosonic Pro 

completamente 

antes do 

primeiro uso. O 

tempo de 

carregamento é 

de cerca de dez 

horas 

• O desempenho da 

escovação está 

ficando mais fraco 

• A cabeça da 

escova está suja 

ou desgastada 

• Limpe ou troque 

a cabeça da 

escova 

• Você sente um 

leve 

formigamento 

ao usar a escova 

de dentes sônica 

• Se você estiver 

usando uma 

escova de 

dentes sônica 

pela primeira 

vez, esta é uma 

sensação normal 

• Você vai se 

acostumar com a 

sensação depois 

de usar a escova 

de dentes sônica 

por um tempo 

 

https://m.youtube.com/watch?v=demR7ZZ-o00
https://m.youtube.com/watch?v=demR7ZZ-o00
https://m.youtube.com/watch?v=demR7ZZ-o00


O BÁSICO 
Escolha sua cabeça de escova 
• «sensitive»  ou «power» para escovar os dentes e 

gengivas saudáveis, bem como para problemas 

gengivais, implantes e aparelhos ortodônticos. 

• «unitufo» para pontos de contato com aparelhos 

ortodônticos, bráquetes, aparelhos linguais, 

retentores; e para higiene da margem gengival. 

 

As cabeças da escova são fáceis de fixar e remover. 

Cuidado: não dobrar (risco de quebra e avarias). 

 

 

 
 

 

 

Ligar e desligar: pressionar 

brevemente o botão 

NÍVEL DE CARGA: 

SEMPRE FORÇA PLENA 

• Carregue completamente a Hydrosonic Pro antes da 

primeira utilização. 

• Tempo ideal de carga da bateria: 10 horas 

• Para carregar, colocar a Hydrosonic Pro no 

carregador, que deve ser ligado à rede elétrica: ligar 

o cabo USB à porta USB do carregador, e ligar à rede 

elétrica. Também se pode carregar o dispositivo 

usando a porta USB do seu laptop ou computador. 

• Você pode ver o estado da carga ao retirar a 

Hydrosonic Pro do carregador ou ao desligá-la. 

• Se todos os sete LEDs no visor se acenderem, a 

bateria estará totalmente carregada; quanto mais os 

LEDs se acendem, mais carregada estará a bateria. 

• Se o LED inferior estiver vermelho em vez de azul, a 

bateria está com menos de 20 % de carga. 

• Uma vez que totalmente carregada, a bateria irá 

durar cerca de 60 minutos, o que equivale a duas 

semanas de escovação de quatro minutos por dia. 

• Para uma vida extralonga, carregue a sua escova de 

dentes apenas quando o estado da bateria estiver 

abaixo dos 20% (o LED vermelho indicará isto). 

• Sempre com força plena: o desempenho da higiene 

não muda à medida que a bateria se esgota. A 

Hydrosonic Pro higieniza tão bem com bateria fraca 

como quando está totalmente carregada. 

 

Pressionar 

brevemente: 

liga/desliga 

 

Seleção de modo 

Pressionar e manter o botão apertado; soltar no modo 

desejado. Quando ligar, a Hydrosonic Pro começará no 

último modo selecionado. O movimento das cerdas será 

automático e imediatamente reduzido quando for utilizada 

força excessiva. 

 

 

 

 

Pressionar longo:  

seleção de modo 

Carregamento: Use o carregador ou a porta USB do seu 

notebook/computador 



OS SETE MODOS: 

EXPERIMENTE-OS 

Ligar e manter o botão pressionado. A 

Hydrosonic Pro passa por todos os sete modos. 

 

 

 

 

 

 

start 

 

 

Modo «start»

 

 
 
 

clean 

 

 

 

 

 

smile 

USANDO A ESCOVA:  

O MELHOR MÉTODO 

• As cabeças da escova são de alta tecnologia e vêm 

com os melhores filamentos de CUREN®. Devido as 

42.000 vibrações por minuto, há um considerável 

nível de estresse sobre as cerdas da Hydrosonic Pro. 

Inicialmente temos o modo «start». Indicamos usar esse 

modo, para a escovação das áreas de contato, em 

aparelhos ortodônticos, próteses, ao redor de implantes, e 

para a escovação da margem gengival. Recomendação: 

Use a cabeça «single». Este modo oferece 22.000 vibrações 

por minuto. Apenas o LED inferior fica aceso. 

 

Três modos «clean» 
Em seguida há o modo «clean», que tem três variações 

de movimentos diferentes, cada um com 32.000 

vibrações por minuto. Para cada modo, um novo LED se 

acenderá no visor. Recomendação: Use a cabeça 

«sensitive» ou «power». 

 

Três modos «smile» 

Por fim, temos os três diferentes modos mais intensos 

denominados «smile», cada um com 42.000 vibrações por 

minuto, até que todos os LEDs se acendam. Depois disso, 

os 7 diferentes modos iniciam novamente. Recomendação: 

use o acessório «sensitive» ou «power». 

 

Velocidade ajustável 

Selecione seu modo favorito, liberando o botão 

quando chegar ao modo que for mais agradável para 

você e de acordo com as recomendações de seu 

cirurgião-dentista. Ele ficará salvo para a próxima 

vez que você escovar. 

 

Interrupções 

Três pausas curtas e consecutivas de 0,2 segundos 

cada, indicarão que 30 segundos se passaram. Uma 

interrupção longa significa que dois minutos se 

passaram. Após quatro minutos, a Hydrosonic Pro 

desliga automaticamente. 

• Portanto, você deve trocar a cabeça da escova pelo 

menos a cada três meses. 

• Após o uso, enxágue a cabeça da escova e as cerdas 

em água corrente. 

• Se você utiliza aparelhos ortodônticos com bráquetes 

e arcos, implantes ou próteses, o nível de desgaste é 

ainda maior. Neste caso, é melhor trocar a cabeça da 

escova após sete ou oito semanas. Isso vale a pena. 

 

COMEÇAR:  

TESTAR A SENSIBILIDADE 
• Escolha o seu modo favorito entre «clean» e 

«smile» enquanto mantém a escova encostada ao 

dente — vá sentindo. Dessa maneira a escovação 

será especialmente agradável. 

• E, sim, experimente as duas cabeças de escova, 

«sensitive» e «power». Qual é que proporciona a 

melhor sensibilidade? 

• Do ponto de vista da higiene, não importa qual dos 

três níveis «clean» ou «smile» você escolher. 

 

 

 

 



ESCOVAÇÃO COM 

APARELHO: INSTRUÇÕES 
 

Bráquetes afixados nos dentes formam nichos 

adicionais para higienizar. Escovar bem estes 

nichos é um fator decisivo na saúde oral. Quer 

tenha bráquetes vestibulares, bráquetes linguais ou 

retentores - graças à Hydrosonic Pro, escovar é fácil 

e os seus dentes e gengivas se mantêm saudáveis. 

 

Escovação básica 
Usando a cabeça da escova «sensitive» ou  «power», 

vá de dente em dente, entre o seu bráquete e a 

margem da gengiva, isto é, somente acima ou abaixo 

dos bráquetes, num dos níveis de «clean» a «smile». 

Assim você higieniza a sua margem gengival ao 

mesmo tempo. Por fim, escove o outro lado dos 

bráquetes, também de dente em dente. 
 

 

Bráquetes 

Assim se higienizam as áreas de contato e os 

bráquetes vestibulares: usando o acessório «single», 

aplicar movimentos mínimos ao redor dos 

bráquetes, bem devagar, quase sem força/pressão, 

no modo «start». 

 

 

 

 

 

 

Bráquetes linguais e retentores 
O mesmo vale para os bráquetes afixados na face 

lingual dos dentes. Utilizando o acessório «single», 

conduza devagar e com cuidado ao longo dos 

bráquetes linguais ou retentores, quase sem pressão, 

no modo «start». Graças a CURACURVE®, estas áreas 

atrás dos seus dentes ficam fáceis de alcançar. 

 

 

 

Instruções em vídeo: www.curaprox.com 

ESCOVAÇÃO SEM 

APARELHO: INSTRUÇÕES 
 

E depois dos bráquetes? Continue a escovação 

minuciosa. Você tem tudo o que precisa: a Hydrosonic, 

as cabeças de escova «sensitive» e «power» e o acessório 

exclusivo «single». 

 

1. Umedeça a cabeça da escova e aplique um pouco 

de creme dental CURAPROX (SLS Free). 

 

2. Coloque a escova sobre os dentes e posicione-a em 

ângulo de + 45
o

 de forma que a escova fique apoiada 

suavemente, metade sobre os dentes e metade sobre a 

gengiva. 

 

 

 

 

+ 45 graus 

 

3. Higiene dente a dente: permanecer em cada 

dente num ângulo de + 45 graus durante dois a 

três segundos. Não aplique nenhuma 

força/pressão. 

 

Movimento de inclinação 

Incline a Hydrosonic Pro uma ou duas vezes, como 

se quisesse tentar inserir as cerdas entre os 

dentes. Faça isto muito lentamente e sem aplicar 

força/pressão. 

 

  

 

Permaneça sobre cada dente por dois ou três 

segundos enquanto inclina a escova uma ou duas 

vezes para higienizar completamente as regiões. 

 

http://www.curaprox.com/


4. Após 30 segundos, três pausas curtas e 

consecutivas de 0,2 segundos cada indicará que é 

tempo de passar para um quadrante diferente da 

sua boca (arcos dentais). 

 

5. Repita o processo de limpeza em todos os 

quadrantes. Certifique-se de que de preferência 

siga sempre a mesma ordem ao escovar, para que 

não se esqueça de nenhum dente. 

Em cima 

 

 

 

 

por fora 

 

 

 

 

 
 

 

     Embaixo 

 

Para implantes híbridos: a Hydrosonic Pro é ideal 

para a higiene de barras e botões de encaixe. 

 

 
 

 

8. É especialmente importante que as crianças e os 

jovens escovem também as superfícies da 

mastigação que apresentem fóssulas, fissuras e 

irregularidades profundas.  

Da mesma forma, sem força/pressão, mova a 

Hydrosonic dente a dente, de superfície de 

mastigação a superfície de mastigação, e deixe a 

Hydrosonic Pro fazer o seu trabalho durante dois 

a três segundos de cada vez. 

 

 

 

 

                      por fora 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Para restaurações, implantes, coroas e próteses: 

simplesmente proceda como descrito nestas 

instruções 

 

6. Uma longa interrupção indica que já se passaram 

dois minutos. Após quatro minutos, a Hydrosonic 

Pro desliga automaticamente. 

 

7. Higienize os implantes com a Hydrosonic Pro como 

se estivesse escovando os dentes naturais. Nem 

precisa se preocupar se usar implantes e próteses. 

É altamente recomendável cuidar dos implantes 

com escovas interdentais e/ou específicas de 

implantes (CS 708 e CS 1009), pois a margem da 

gengiva próxima ao implante exige cuidado 

especial na higiene. Favor consultar o seu 

cirurgião-dentista para maiores orientações.  

10. De acordo com as recomendações, deve-se escovar por 

pelo menos dois minutos. Prolongar este tempo de 

escovação irá melhorar a saúde oral. A escova de 

dentes pode ser desligada a qualquer momento. 

Importante: 

 

por dentro 



Casos especiais 

 
a. Dentes anteriores superiores e inferiores: Para escovar 

a parte interior dos dentes anteriores inferiores e 

superiores, segure a Hydrosonic Pro verticalmente e 

incline-a para a direita e para a esquerda algumas 

vezes, antes de passar para o dente seguinte. 

 

 

b. Molares superiores e inferiores: posicione a 

Hydrosonic Pro por um ângulo atrás do molar e 

permaneça aí por dois a três segundos. 

HIGIENE DA MARGEM 

GENGIVAL: INSTRUÇÕES 

O acessório «single»  deveria, na verdade, ser 

chamado de acessório multiuso, por ter tantas 

utilidades e aplicações diferentes. 

 

Escovação da margem gengival 

Muitos microrganismos e bactérias escondem-se no 

sulco existente entre os dentes e as gengivas. A 

cabeça da escova única permite a escovação da 

margem gengival de forma eficaz, porém com 

suavidade: 

 

1. Coloque a escova «single» em um dos lados do 

dente, perpendicular à superfície do dente. 

Isto não exige creme dental. 

 

 

2. As cerdas mais exteriores devem conseguir 

penetrar delicada e suavemente na margem 

gengival, quase sem qualquer força/pressão. 
 

 

 

3. Agora, mova a escova single ao longo da margem 

gengival sem aplicar qualquer força/pressão, 

deslocando-se de um lado do dente para o outro. 

Manter sempre a cabeça da escova single 

perpendicular à superfície do dente. 

 

 



4. Proceda da mesma forma para a parte de trás dos 

dentes (faces linguais dos dentes).  

Posicione a cabeça da escova single em uma das 

extremidades do dente. Toque suavemente na 

margem gengival e escove o dente utilizando o 

mesmo princípio que utilizou na parte da frente 

(faces vestibulares dos dentes), deslizando a 

escova «single» por toda a margem gengival. 

 

 

 

 

 

Agora avance para o dente seguinte. Então use o 

acessório da escova ou a cabeça da escova «single» 

para higienizar as superfícies de mastigação. 

 

 

O ACESSÓRIO SINGLE: 

MAIS INSTRUÇÕES  

No caso de dentes mal posicionados 

conduza a cabeça da escova ao longo dos nichos e 

sobreposições com outros dentes, lentamente, 

quase sem qualquer força/pressão. 

 

 

 

 

Em implantes 

Para uma extensa longevidade, os implantes precisam de 

bons cuidados. Higienize muito bem, de forma minuciosa 

e quase sem qualquer força/pressão as áreas críticas: a 

margem da gengiva ao redor do implante (espaço peri-

implantar). Para isto, a escova «single» é o melhor 

instrumento. 

 

 

 

Para uma grande lisura de superfície/polimento 

Escove cada superfície dental com a cabeça da 

escova «single», quase sem qualquer força/pressão, e 

utilize pequenos movimentos circulares em um dos 

níveis de «clean» a «smile». Use a sua língua para 

sentir como os seus dentes ficam suaves e lisos. 

 

 

 

Em caso de formação intensa de tártaro 
Pessoas com uma formação especialmente intensa de 

tártaro devem mover a escova single ao longo da linha da 

gengiva, quase sem pressão alguma, em um dos níveis 

«clean» até «smile». 

 

 

 



CONCEITO: MECÂNICO 

E HIDRODINÂMICO 

Eficaz e sem machucar 
Com mais de 30.000 vibrações por minuto, os modos 

«clean» e «smile» permitem uma limpeza mais eficaz 

e suave do que com uma escova de dentes manual. É 

quase impossível machucar os seus dentes e/ou 

gengivas. 

 

Os dentes e entre eles (região proximal) 

Graças à tecnologia sônica, a Hydrosonic Pro 

proporciona uma limpeza incrivelmente completa, 

não só nos dentes e na margem gengival, mas 

também, nos espaços localizados entre os seus 

dentes. 

 

Margem gengival e bolsas periodontais 
A Hydrosonic desorganiza a placa bacteriana da margem 

gengival e elimina milhões de bactérias presentes no 

biofilme oral de bolsas periodontais - graças à sua 

tecnologia sônica e efeito hidrodinâmico. 

 

Limpeza Mecânica 
A velocidade dos movimentos da cerda assegura um 

excelente desempenho na higienização mecânica.

 

CONCEITO: ESCOVA 

INTELIGENTE E CABEÇAS 

EXCLUSIVAS 

A qualidade de uma escova de dentes sônica 

depende de sua potência. E ainda mais 

importantes são as cabeças das escovas, tanto o 

design como a qualidade das suas cerdas. 

 

As cerdas 

Utilizamos os filamentos de CUREN® em vez de 

nylon, que são o padrão da maioria das escovas. O 

benefício: O CUREN® quase não absorve água, 

portanto o desempenho permanece constante. 

Especialmente importante: O CUREN® é 

extremamente macio e tem um toque maravilhoso - 

mesmo a 42.000 vibrações por minuto. 

 

 

 

Hidrodinâmica 

Esta alta velocidade leva a turbulências na mistura de 

saliva e creme dental. Este turbilhonamento, remove 

muitas bactérias do biofilme oral, onde as cerdas não 

conseguem alcançar, como os espaços entre os seus 

dentes. Porém, as escovas interdentais Curaporox 

Prime, continuam fundamentais e devem sempre ser 

utilizadas em conjunto com a escova Hydrosonic Pro 

para a higiene da região interdental. 

 

Em conjunto com as cabeças bem projetadas e suas 

cerdas exclusivas, a escova Hydrosonic Pro cumpre com 

as mais altas exigências em termos de higiene mecânica 

e hidrodinâmica. 

 

 

 

 

 

 

 

O design e a 
disposição das cerdas 

 

 
 

mais na página 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Prof. Dr. Med. Dent. Ulrich P. 

Saxer salienta os benefícios da 

forma de gota: Ela garante que 

cada dente seja individualmente 

escovado, resultando numa 

higiene de alta qualidade. Para 

isto as cerdas estão dispostas 

em diferentes alturas, de 

forma que os dentes sejam 

totalmente envolvidos. 

Longas no exterior, curtas no 

interior: essa disposição dos 

filamentos envolve cada 

dente individualmente para a 

higiene mecânica e 

hidrodinâmica ideal. 



O movimento 

Cabeças de escovas oscilantes, isto é, aquelas que se 

movem em círculos podem danificar a margem gengival 

se for aplicada força/pressão excessiva, se as cerdas 

forem demasiado duras, ou se forem utilizadas outras 

técnicas de escovação inadequadas. É por isso que os 

nossos profissionais de saúde oral decidiram por um 

movimento de ida e volta vertical. Isto tem três 

benefícios: é suave para a margem gengival; proporciona 

um cuidado minucioso; e oferece uma abordagem de 

higiene adicional, além da desorganização mecânica do 

biofilme oral: A ação hidrodinâmica. Os filamentos 

vibram e se movem tão rapidamente que a turbulência 

movimenta a mistura de saliva, água e creme dental 

dentro da boca. Isto significa que as áreas que os 

filamentos não podem alcançar, como, por exemplo, 

entre os dentes, são também higienizadas pelo 

turbilhonamento do efeito hidrodinâmico. 

 

 

 

 

O caso especial 
Concebida pelo especialista em saúde oral Dr. Jiri 

Sedelmayer como escova de dentes manual CS unitufo, o 

nosso acessório «single» agora também está disponível 

para a escova de dentes sônica. A escova unitufo é 

extremamente benéfica como acessório de escova de 

dentes sônica: permite escovar facilmente nichos e 

sulcos, como ao longo da margem gengival e ao redor 

dos bráquetes e implantes, com perfeição. 

 

 

A ergonomia 

Sim, os nossos acessórios de cabeça das cerdas são 

ligeiramente angulados. Esta curva de 10 ou 15 

graus faz a diferença! A ergonomia é 

consideravelmente melhorada em áreas de difícil 

acesso, como atrás dos molares ou a parte interna 

dos dentes da frente, são facilmente alcançadas - 

graças a CURACURVE®, a nossa curva perfeita e 

angulação das cabeças da escova Hydrosonic Pro. 

 

 

 

O Conforto 

Como podemos tornar a sua experiência de 

escovação ainda mais agradável? As escovas de 

dentes sônicas em particular podem transmitir 

sensações desagradáveis quando a parte de trás da 

cabeça da escova toca um dente. A nossa solução: 

emborrachamos a parte de trás da escova de forma a 

não prejudicar o desempenho. Ou seja, tudo muito 

agradável, simples e eficaz. 

 

As nossas inovações 

Estamos orgulhosos da nossa inovadora tecnologia 

das cabeças da escova Hydrosonic Pro - e por isso 

produzirmos as cabeças da escova na Suíça. E 

ficamos felizes quando você utiliza estas cabeças 

exclusivas para uma escovação inteligente. Estamos 

convencidos de elas o ajudarão a alcançar uma 

saúde oral ideal, de maneira fácil, eficaz, 

atraumática e prazerosa. 

  MADE IN SWITZERLAND 

  

  



 

CABEÇAS DA ESCOVA: 

Você pode obter os refis das cabeças da escova em 

loja.curaprox.com.br 
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power 

Poderosa, mas suave. 

Com os nossos filamentos 

extra macios de CUREN® e a 

perfeita CURACURVE®. Para 

gengivas saudáveis, ou por 

sua preferência. Cabeça 

extra pequena em forma de 

gota para uma higiene de 

alta eficácia, dente a dente. 

Complementa o efeito 

sônico hidrodinâmico. 

 

sensitive 

Especialmente suave, mas 

altamente eficaz. Com os 

filamentos ultra macios de 

CUREN® e a perfeita 

CURACURVE®. Para gengivas 

sensíveis, periodontite, ou só 

por gostar. Cabeça extra 

pequena em forma de gota 

para uma higiene muito 

suave, dente a dente. 

Complementa o efeito 

sônico hidrodinâmico. 

 

single 

Extra fina. Higieniza em 

áreas onde a placa está bem 

escondida: nos nichos de 

retenção, entre os dentes, 

bráquetes e arcos. E também 

a margem gengival. 

Praticamente indispensável 

para a higiene de implantes e 

para alcançar dentes mal 

posicionados. Também para 

o polimento das superfícies 

dentais, deixando uma 

textura  lisa e  macia.
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single 

Estas cabeças de escova foram desenvolvidas em 

conjunto com o Prof. Dr. Med. Dent. Ulrich P. 

Saxer e o especialista em saúde oral Dr. Jiri 

Sedelmayer. 
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CURADEN SWISS DO BRASIL IMP EXP LTDA 

Estrada das Lágrimas, 111 

São Caetano do Sul, SP, Brasil 

CEP: 09581-300 

T +55 (11) 42274190 

sac@curaprox.com.br 

www.curaprox.com.br 
 

mailto:info@curaden.ch
http://www.curaprox.com/

