
 

Soladey-eco Ιοντική 
Οδοντόβουρτσα 
Επαναστατική οδοντόβουρτσα που 
ενεργοποιείται από το φως, από 
την Ιαπωνία 

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, η τεχνολογία μπορεί, 
μερικές φορές, να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των 
φυσικών λύσεων.  Η Ιοντική Οδοντόβουρτσα Soladey-
eco αποτελεί τρανό παράδειγμα.  Αυτή η 
πρωτοποριακή οδοντόβουρτσα, μετατρέπει την 
ενέργεια του φωτός σε ιόντα που βοηθούν στη 
διάσπαση της οδοντικής πλάκας. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ένα καθαρότερο και υγιέστερο στόμα.  
Δεν απαιτείται οδοντόκρεμα.  Το σάλιο σας είναι το 
ενεργό συστατικό.  Η στοματική υγιεινή γίνεται πλέον 
όχι μόνο φυσική, αλλά και οικονομική! 

Πώς λειτουργεί 

Όταν εκτίθεται σε οποιαδήποτε φωτεινή πηγή 
(λαμπτήρας φθορισμού, απλός λαμπτήρας ή ηλιακό 
φως), η φωτοευαίσθητη ράβδος τιτανίου, στο 
εσωτερικό της οδοντόβουρτσας Soladey-eco, 
μετατρέπει το φως σε αρνητικά φορτισμένα 
ηλεκτρόνια (ιόντα). Η ράβδος απελευθερώνει αυτά τα 
ιόντα, τα οποία αναμειγνύονται με το σάλιο και έλκουν 
τα θετικά ιόντα υδρογόνου από τα οξέα της οδοντικής 
πλάκας. Στη συνέχεια, τα οξέα εξουδετερώνονται και η 
οδοντική πλάκα διαλύεται.

Βασικά Πλεονεκτήματα 

ü Αποτελεσματική αφαίρεση της 
πλάκας, ειδικά σε δυσπρόσιτες 
περιοχές. 

ü Η ιοντική δράση στο σάλιο έχει 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και 
συνεχίζεται μετά το βούρτσισμα. 

ü Καταπολεμά τα βακτηρίδια, 
μειώνοντας την τερηδόνα και 
αποτρέποντας την κακή αναπνοή. 

ü Βοηθά στη φυσική διατήρηση των 
υγιών ούλων. 

ü Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
οπουδήποτε. Αποθηκεύστε μία 
στην τσάντα γυμναστικής, στο 
αυτοκίνητο, στο κάμπινγκ κλπ. 

ü Η λαβή και η ράβδος από διοξείδιο 
του τιτανίου μπορούν να 
διαρκέσουν για μια ζωή. 

ü Ενεργοποιείται από το φως. Δεν 
χρειάζεται μπαταρίες. 

ü Βοηθά στην εξοικονόμηση νερού. 



 Soladey-eco Ιοντική Οδοντόβουρτσα 
 

 

2 

 

Πώς χρησιμοποιείται η Ιοντική Οδοντόβουρτσα Soladey-eco 

Αφού βρέξετε τις τρίχες και τον ημιαγωγό της οδοντόβουρτσας, βουρτσίστε τα δόντια σας 
απαλά και σχολαστικά όπως με μια συνηθισμένη οδοντόβουρτσα. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας, παρότι δεν είναι απαραίτητο με τη 
Soladey-eco. 

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα επαρκής φωτισμός (φυσικός ή τεχνητός) στη ράβδο 
ημιαγωγού, καθώς απαιτείται για την ενεργοποίησή της. Αν είναι απαραίτητο, διατηρείτε το 
στόμα σας ελαφρώς ανοιχτό κατά το βούρτσισμα. 

Μόλις τελειώσετε, μπορείτε να ξεπλύνετε το στόμα σας, αλλά δεν είναι απαραίτητο. 

 

Προσθέστε αλάτι Ιμαλαΐων 
AquaSource, για περισσότερα 
οφέλη 

Χρησιμοποιήστε Αλάτι Ιμαλαΐων 
AquaSource σε κύβους, διαλυμένο με 
αναλογία 1% σε νερό, που αποτελεί μια 
άριστη λύση για στοματικές πλύσεις και 
γαργάρες.  Η καθημερινή χρήση αυτού του 
φυσικού ορυκτού αλατιού, μπορεί να 
βοηθήσει στην καταπολέμηση των 
στοματικών ελκών, των λοιμώξεων των 
ούλων και στη λεύκανση των δοντιών. 
Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως 
εναλλακτική λύση στην οδοντόκρεμα, σε 
συνδυασμό με την οδοντόβουρτσα Soladey-
eco. 

Ανταλλακτικές κεφαλές και 
λαβή που διαρκούν για χρόνια 

Με λογική χρήση, η λαβή και η ράβδος από 
διοξείδιο του τιτανίου μπορούν να 
διαρκέσουν για χρόνια.  Συνιστάται η 
αντικατάσταση της κεφαλής της 
οδοντόβουρτσας κάθε 2-3 μήνες. Οι 
ανταλλακτικές κεφαλές αντικαθίστανται 
εύκολα και είναι σχετικά οικονομικές.  Αυτό 
σημαίνει ότι το κόστος χρήσης της Soladey-
eco δεν διαφέρει από αυτό μιας 
συνηθισμένης οδοντόβουρτσας.

Αποδεδειγμένα αποτελέσματα 

Η βιωσιμότητα της Ιοντικής Οδοντόβουρτσας Soladey-eco υποστηρίζεται από δύο κλινικές 
μελέτες.  Στην Ιαπωνία, πωλούνται κάθε χρόνο πάνω από 2 εκατομμύρια οδοντόβουρτσες 
Soladey-eco και 5 εκατομμύρια ανταλλακτικές κεφαλές! 
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Μελέτη 1 

Το Κολλέγιο Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου του Σασκάτσουαν στον Καναδά, διεξήγαγε 
μια διπλά τυφλή, διασταυρούμενη κλινική μελέτη με 80 παιδιά γυμνασίου και των δύο φύλων, 
ηλικίας 13-16 ετών. 

Σκοπός της μελέτης ήταν η σύγκριση της ικανότητας απομάκρυνσης πλάκας της 
οδοντόβουρτσας Soladey με μια οδοντόβουρτσα πανομοιότυπης εμφάνισης αλλά με ράβδο 
απομίμησης από συνθετική ρητίνη (βούρτσα ελέγχου) στη θέση του ημιαγωγού. 

Από αμφοτερες τις ομάδες ζητήθηκε να χρησιμοποιούν τις οδοντόβουρτσες σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή για μια περίοδο 3 εβδομάδων σε συνδυασμό με μια μικρή 
ποσότητα τυποποιημένης οδοντόκρεμας που τους παρασχέθηκε. Η μελέτη αυτή απέδειξε ότι 
η οδοντόβουρτσα Soladey διαθέτει καλύτερη ικανότητα απομάκρυνσης πλάκας, ειδικά στην 
εξωτερική επιφάνεια1 των δοντιών, συγκριτικά με τη βούρτσα ελέγχου χωρίς ημιαγωγό. 

Hoover JN, Singer DL, Pahwa P and Komiyama K: Clinical evaluation of a light energy 
conversion toothbrush. J Clin Periodontal 1992: 19: 434-436 

Μελέτη 2 

Το Τμήμα Προληπτικής και Κοινοτικής Οδοντιατρικής του Οδοντιατρικού Πανεπιστημίου του 
Τόκιο, διεξήγαγε μια μελέτη μεταξύ 60 ενήλικων γυναικών, που ήταν σπουδάστριες του 
τμήματος Οδοντικής Υγιεινής. Η μία ομάδα (32 άτομα) χρησιμοποίησε την οδοντόβουρτσα 
Soladey, ενώ η άλλη (28 άτομα) χρησιμοποίησε μια συμβατική οδοντόβουρτσα. Η στοματική 
κατάσταση των ατόμων που έλαβαν μέρος, ελέγχθηκε μετά από 1, 2 και 3 εβδομάδες, 
ακολουθώντας πέντε τυποποιημένες μεθόδους δοκιμής. Μετά την 3η εβδομάδα, 
παρατηρήθηκε σημαντική υποχώρηση της ουλίτιδας2, καθώς και αξιοσημείωτη στοματική 
καθαρότητα μεταξύ των ατόμων της ομάδας που χρησιμοποιούσαν τη Soladey, σε σχέση με 
την ομάδα ελέγχου. 

Motö Niwa and Masaomi Kukuda: Clinical 
Study on the control of dental plaque using 
photo energy conversion in a toothbrush 
equipped with a TiO2 semiconductor. 

Shigaku Vol 77 No 2: August 1989 p 598-606 

1 Εξωτερικές επιφάνειες των δοντιών κοντά 
στα μάγουλα ή τα χείλη. 

2 Φλεγμονή των ούλων, χαρακτηριζόμενη 
από ερυθρότητα και οίδημα.
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Περίληψη 
Η Ιοντική Οδοντόβουρτσα Soladey-eco, μετατρέπει την ενέργεια του φωτός σε ιόντα που 
βοηθούν στη διάσπαση της οδοντικής πλάκας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα καθαρότερο και 
υγιέστερο στόμα. Δεν απαιτείται οδοντόκρεμα. Το σάλιο σας είναι το ενεργό συστατικό.   

Η Soladey-eco μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.  Ενεργοποιείται από το φως και δεν 
χρειάζεται μπαταρίες. Αποδεδειγμένα αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας, ειδικά σε 
δυσπρόσιτες περιοχές. Η ιοντική δράση στο σάλιο έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και 
συνεχίζεται μετά το βούρτσισμα. 

Η Ιοντική Οδοντόβουρτσα Soladey-eco, είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική και οικονομική.  
Στην Ιαπωνία, πωλούνται κάθε χρόνο πάνω από 2 εκατομμύρια οδοντόβουρτσες Soladey-eco 
και 5 εκατομμύρια ανταλλακτικές κεφαλές! 

Τώρα διαθέσιμη σε διάφορα χρώματα: Μπλε, πορτοκαλί, κόκκινο, πράσινο, μοβ και κίτρινο. 

Διαθέσιμες κεφαλές αντικατάστασης: Μέτρια, μαλακή & παιδική.  

Για πλήρεις διατροφικές πληροφορίες σχετικά με όλα τα 
προϊόντα AquaSource (συστατικά, οδηγίες, αλλεργιογόνα 
και τυχόν προειδοποιήσεις, κατά περίπτωση), 
επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο www.aquasource.net 
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