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emmi®-dent - alkuperäinen laite  
innovatiiviseen hampaiden puhdistukseen 
100 % ultraäänen avulla
 
Kiitämme sinua emmi®-dent Platinum ultraäänilaitteen valinnas-
ta hampaiden ja suun puhdistukseen (ultraäänihammasharja). 
Lue huolellisesti tämä käyttöohje saadaksesi parhaat tulokset.

emmi®-dent Platinum pakkauksen sisältö 

Lataaminen ja käyttöohjeet

Latausaseman käyttö 
Kun lataat laitetta, yhdistä sähköjohto 
seinään, aseta käsiosa latausasemaan ja 
lataa laitetta vähintään 24 tuntia ensim-
mäisellä latauskerralla kunnes sininen 
merkkivalo sammuu. Jos käytät laitetta 6 
minuuttia päivässä, akku kestää keskimäärin 
15 päivää. Lataa laitetta tämän jälkeen 24 
tuntia kunnes sininen merkkivalo sammuu. 
Silloin kun latausasema on kytketty oikein, 
vihreä energiaa säästävä LED-valo palaa 
latausaseman etupuolella alhaalla. Tärkeää: 
kun lataat laitetta, pidä harjasosa kiinnitettynä 
laitteeseen. Muutoin laite ei lataa. Turvallisuus-
syistä laite ei käynnisty eikä lataa ellei harjasosa 
ole kiinnitettynä paikoilleen.  

Ennen ensimmäistä käyttöä
Aseta Ultraääniharjaspää pystysuorassa 
asennossa laitteeseen. Kun poistat  
harjaspäätä, poista se samoin.  

1 emmi®- dent Platinum käsiosa, 
1 emmi®- dent ultraääniharjaspää aikuisille,

1 emmi®- dent latausasema, 
1 emmi®- dent ultraäänihammastahna (75ml)
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Laitteen käynnistys ja sammutus
Käynnistys: Käynnistä laite painamalla 
käynnistysnappulaa (noin 1 sekunti). Vaihto-
ehtoisesti paina ON / OFF nappulaa noin 5 
sekuntia kytkeäksesi pois päältä tärinän.  
Kun laite on käynnissä LED-valo on vihreä. 
Akun toiminnasta kertovat kaksi erilaista  
vihreää valoa. Kun laite on päällä huomaat 
myös pehmeän tärinän, joka indikoi laitteen 
toiminnasta.

Sammutus/Automaattinen sammutus: 
Sammuta laite painamalla käynnistysnappulasta (noin  
1 sekunti). Laite sammuu automaattisesti 6 minuutin käytön 
jälkeen (akunsäästö). Laitteessa on myös elektroninen sensori. 
Mikäli laitteeseen laitetaan väärä harjaspää tai harjaspäätä  
ei ole kiinnitetty, laite ja vihreä valo sammuvat. Älä kiinnitä  
harjaspäätä laitteeseen kuljetuksen aikana, jotta laite ei  
vahingossa käynnisty. 

LED-merkkivalot  

1 .  LED-valo vihreä - PÄÄLLÄ : 
Käynnistä laite painamalla käyn-
nistysnappulasta keskimäärin  
1 sekunti. Alin vihreä LED-valo  
palaa vihreänä. 

2.  LED-valo vihreä - 100%  
Akun tila - vihreä valo vilkkuu  
kohdassa 2, kun akku on  
täyteen ladattu.

3.  LED-valo vihreä - 30%  
Akun tila - vihreä valo vilkkuu  
kohdassa 3, kun akkuvirtaa on  
jäljellä 30%. 

4.  LED-valo sininen - LATAA  
Mikäli käsiosa on latausasemassa 
ja johto kiinni seinässä, sininen 
LED-valo palaa. Kun laite on 
ladattu täyteen, sininen merkki-
valo sammuu. Huomioithan, että 
laite ei lataa, mikäli harjasosa ei 
ole kiinnitettynä laitteeseen.

5.  LED-valo punainen - 
VIKATILA  
Jos akku on tyhjä tai viallinen, 
punainen merkkivalo palaa.  
Vikatilassa laite sammuu, siitä 
kuuluu merkkiääni ja punainen 
LED-valo vilkkuu 5 sekuntia,  
jonka jälkeen valo sammuu. 

1 emmi®- dent Platinum käsiosa, 
1 emmi®- dent ultraääniharjaspää aikuisille,

1 emmi®- dent latausasema, 
1 emmi®- dent ultraäänihammastahna (75ml)
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emmi®-dent Platinumin käyttö 100%  
alkuperäisen emmi®-dent Ultraäänen kanssa. 
Hellävaraista puhdistusta ilman hankausta.  
Kun käynnistät laitteen, tunnet pehmeää tärinää ja kuulet hellä-
varaisen äänen. Puhdistus itsessään ei perustu tähän. Et näe, 
kuule tai tunne oikeaa ultraääntä. Pieni moottori on asennettu 
laitteen käsiosaan, jotta käyttäjä tuntisi ja kuulisi, että laite on 
käynnistetty ja toiminnassa. Joka 6 sekunti ilmenee pieni merk-
kiääni, joka ilmoittaa myös, että laite on toiminnassa. (Merkkiää-
ni voidaan kytkeä pois manuaalisesti). Värinän voi kytkeä pois 
päältä/takaisin päälle painamalla virtanappulaa pohjassa noin 
10 sekunnin ajan. 

Päivittäinen käyttö
Suosittelemme, että käytät emmi®-dent Platinumia hampaiden 
puhdistukseen kaksi kertaa päivässä noin 3 minuutin ajan. 

1.  Kastele harjasosa juoksevan veden alla. 
2.  Laita kaksi kertaa herneen kokoinen määrä Ultraääniham- 

mastahnaa harjasosaan. Ainoastaan emmi®-dent Ultraääni-
hammastahna takaa 100% tehon ultraäänen kanssa. Lue tästä 
lisää kohdasta „emmi®-dent Ultraäänihammastahna“. 

3.  Käynnistä laite ja levitä Ultraäänihammastahnaa hampaiden 
sisä- ja ulkopinnoille kuin myös purupinnoille. 

4.  Harjasosan puhdistusalue kattaa 2-3 hammasta kerrallaan  
riippuen hampaidesi koosta. Pidä harjasosaa yhdessä 
kohdassa hankaamatta ja liikkumatta noin 6 sekunnin ajan. 
Todellinen kesto riippuu hampaiden likaisuudesta (plakki, 
nikotiini, viinitahrat jne.). Akuuteissa ongelmatilanteissa, 
kuten ientulehduksessa ja paradontiksessa, pidä harjasosa 
paikallaan 15-20 sekunnin ajan ongelmakohdassa. Tämä  
nopeuttaa ja tehostaa paranemista. Pitkitetystä ultraäänestä 
ei ole haittaa hampaillesi, sillä emmi®-dent Platinumin  
ultraääni on hellävaraista. Kun olet lopettanut puhdistuksen, 
liikuta harjaa hampaiden päällä poistaaksesi lian ja  
epäpuhtaudet. Huuhtele suu tämän jälkeen vedellä tai  
suuhuuhteluaineella.

5.  Huuhtele harjasosa ja käsiosa käytön jälkeen juoksevan  
veden alla. Sammuta laite ja kuivaa käsiosa. Tarkista, että  
harjasosaan ei jää ruoantähteitä tai muita epäpuhtauksia. 
Tämän jälkeen voit jättää harjasosan laitteeseen ja laittaa 
laitteen latausasemaan.  
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Tulehdukset, paradontiitti ja suun haavaumat 
Akuuteissa tilanteissa on suositeltavaa pitää harjasosaa 30-60 
sekuntia ongelma-alueella. Tämä nopeuttaa ja tehostaa parane-
mista. Alkuperäinen emmi®-dent ultraääni on turvallista käyttää 
ja pitkitetty ultraäänen käyttö ei ole vahingollista.

Pahanhajuinen hengitys
Pahanhajuinen hengitys aiheutuu suussa elävistä bakteereista. 
emmi®-dent Platinum Ultraääni tuhoaa bakteereja hampaista  
ja ikenistä ja pahanhajuinen hengitys häviää 12 tunniksi.

emmi®-dent Ultraäänihammastahnat
emmi®-dent ultraäänihammastahnaa on saatavilla viisi  
erilaista vaihtoehtoa. Emmi®-dent Valkaiseva, emmi®-dent  
Fresh, emmi®-dent Lapsille, emmi®-dent Nature Kalsium ja  
emmi®-dent Nature.  Kaksi viimeistä ultraäänihammastahnaa 
eivät sisällä fluoria ja ovat vegaaneja. Kaikki emmi®-dent 
ultraäänihammastahnat ovat gluteenittomia eivätkä sisällä 
nanomateriaaleja. 

1. 2.

3. 4.

5.
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Usein ajatellaan, että ultraääni tarvitsee vettä toimiakseen, 
mutta tämä on väärä käsitys. Todellisuudessa ultraäänen teho 
riippuu ultraäänen frekvenssistä ja tehosta. Tämä on hyvin 
tiedossa lääketieteessä, jossa käytetään voiteita ja geelejä 
ultraäänen kanssa. Suuhygieniassa käyttäessäsi alkuperäistä 
emmi®-dent Ultraääntä, käytät erityistä hammastahnaa (emmi®-
dent Ultraäänihammastahna). Ultraäänihammastahna erottuu 
ominaisuudeltaan siinä, että vain sen avulla saadaan muodos-
tettua miljoonia nanokuplia. Perinteiset kaupasta ostettavat 
hammastahnat muodostavat vain pienen määrän mikrokuplia. 
Käytä aina emmi®-dent Ultraäänihammastahnaa emmi®-dent 
Ultraäänihammasharjan kanssa. 

Vaihtoharjat emmi®- dent Platinum  
Ultraäänihammasharjaan

Huomioithan, että hammaslääkäreiden suositusten mukaan 
yhtä hammasharjaa on suositeltavaa käyttää vain yhdellä hen-
kilöllä. Samoin yhtä Ultraäänihammasharjapäätä tulee käyttää 
vain yhdellä henkilöllä. Kun vaihdat harjaspään, tarkista, että  
harjakset ovat aina samaan suuntaan käynnistysnapin (OF/OFF) 
kanssa. Lisäharjaspäitä on ostettavissa samasta myyntipisteestä 
kuin mistä ostit emmi®-dent Ultraäänihammasharjasi. 

Seuraavat vaihtoharjat tilattavissa:
emmi®-dent M2 / M4 normaalit vaihtoharjat

emmi®-dent M2 aalto
emmi®-dent PM2 hammasrautojen kanssa

emmi®-dent S2 lasten vaihtoharjat
Vaihtoharjoista voit lukea tarkemmin www.freshme.fi

 
 

 
 

 

Vaihda harjasosa 3 kuukau-
den välein. 3 kuukauden 
käytön aikana harjakset 
pehmenevät jolloin ultraääni 
ei enää kulkeudu 100 % ja 
optimaalista suuhygieniaa ei 
voida enää taata.ku
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Miten se toimii? 
100% alkuperäinen 
Ultraäänilaitteemme 
on innovatiivisin ja 
tehokkain menetelmä 
täydelliseen hampaiden 
ja suun puhdistukseen 
(nano-puhdistus). 
emmi®-dent Ulträänilait-
teen ovat kehittäneet 
saksalaiset insinöörit 
perustuen viimeisim-
piin tutkimustuloksiin. 
Toisin kuin perinteiset 
hammasharjat, jotka pe-
rustuvat hankaukseen ja 
hankaaviin hammastah-
noihin, tutkijat kehittivät 
uuden hellävaraisen tavan 
puhdistaa hampaita ilman 
hankausta ja liikettä. Vuo-
sikymmeniä ultraääntä on  käytetty lääketieteellisiin tarkoituk- 
siin. Sitä on käytetty aivojen, silmäntautien, raskauksien ja 
vatsan alueen tutkimuksiin. Ultraääntä on helppo käyttää 
hampaiden ja suun hygienian hoitoon olitpa minkä ikäinen 
tahansa, sillä se on täysin harmitonta ja vaaratonta. Mikäli sinulla 
on sydämentahdistin, laitetta on myös tällöin turvallista käyttää. 
Tutkimukset ovat osoittaneet että alle 50 watin ultraääni on 
harmitonta ihmiselle. emmi®-dent Platinumin ultraääni on 
ainoastaan 0.2 wattia. Ultraäänen tehon ja toimivuuden ovat 
testanneet myös hammaslääkärit ja implantologit. Monen  
vuoden kokemuksen aikana ei ole koskaan raportoitu  
haittavaikutuksia, ei myöskään hammaskruunuille, täytteille, 
implanteille tai hammaslaminaateille. Ultraäänen tuottaa 
laitteeseen asennettu ultraäänimikrosiru (Piezo Chip), joka on 
patentoitu maailmanlaajuisesti. Mikrosiru on asennettu  
harjasosan sisään, josta ultraääni kulkeutuu  
suuhun harjaksia pitkin. Suussa muodostuu hammastahnasta 
miljoonia nano-onkaloita (nanokuplia). Johtuen näiden  
mikroskooppisesta koosta, ne tunkeutuvat pienempiinkin  
koloihin, onkaloihin ja halkeamiin hampaissa ja ientaskuissa. 
Näin käy myös implanttien ja hammasrautojen suhteen.  
Alkuperäinen emmi®-dent Platinum ultraääni hellävaraiseen 
hampaiden ja suun puhdistukseen toimii ilman mekaanista 
painetta, hankausta tai rasitusta. Voimakkaan nanokuplien 
muodostumisen ja hajoamisen johdosta kaikki epäpuhtaudet 
kuten plakki ja ruoantähteet kuin myös bakteerit ja  
taudinaiheuttajat poistuvat tehokkaasti. Ultraäänellä on  
positiivinen vaikutus myös ikeniin ja kieleen. Positiivisena 
tuloksena on myös se, että ultraääni tehostaa elimistön omaa 
parantumismekanismia, tehostaa imusuonten toimintaa ja 
aktivoi verenkiertoa sillä emmi®-dent Platinum tunkeutuu  
myös syvälle ientaskuihin. Ehkäisevä ja hoitava vaikutus 
perustuu tehokkaaseen taudinaiheuttajien ja bakteerien 
poistamiseen. Ei ainoastaan hampaista ja ikenistä vaan myös 
ienkudoksesta.

emmi®-dent Platinum puhdistaa myös 
sieltä minne tavalliset hammasharjat tai 
hammaslanka ei ylety. Ultraääni poistaa 
bakteereja myös syvältä ikenistä. 
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Akun lataaminen ja kesto
Harja voidaan asettaa takaisin latausasemaan latautumaan  
käytön jälkeen tai laite voidaan ladata 15 käyttöpäivän jälkeen.  
Jos käytät emmi®-dent Platinum Ultraäänihammasharjaa 
enemmän kuin 6 minuuttia päivittäin (esim. jos taloudessa on 
enemmän käyttäjiä), lataa laitetta useammin. Mikäli akku on lähes 
tyhjä, virtavalo ei syty laitetta käynnistettäessä (vihreä valo). Tässä 
tapauksessa punainen LED-valo vilkkuu 5 sekunnin ajan ja laite 
sammuu. Kun laitetta ladataan jälleen 24 tuntia, laite toimii taas 
normaalisti. 

Akun vaihto / ympäristöystävällisyys
Yksikkö sisältää ympäristöystävällisen, pitkäikäisen akun. Akku 
on sijoitettu käsiosan sisään. Mikäli pitkäikäisen käytön jälkeen 
punainen LED-valo välkkyy vaikka laitetta ladattaisiin pitkään, 
akku täytyy vaihtaa. Käytä ainoastaan emmi®-dent Platinum 
litium akkua laitteessa. Jos et pysty vaihtamaan akkua itse, 
teemme tämän puolestasi edullisesti. Jas vaihdat akun itse, 
toimi seuraavasti: löysää ruuvia käsiosan pohjassa ja poista akun 
pidike yhdessä pohjan kannen kanssa. Kun asetat uuden akun, 
tarkista napojen oikeellisuus. Aseta positiivinen pää pohjaan 
päin. Varmista asennuksen aikana, että osat sijoitetaan oikein ja 
turvallisesti. Vain tässä tapauksessa takuu on voimassa. Lisäakkuja 
voidaan ostaa samasta paikasta, mistä ostit emmi®-dent Platinum 
Ultraäänihammasharjan. Huomioi: Takuuajan puitteissa takuu 
on voimassa vain silloin, mikäli laitetta käytetään alkuperäisten 
emmi®-dent osien kanssa.

Huomioi:   Takuuajan puitteissa takuu on voimassa vain silloin, 
mikäli laitetta käytetään alkuperäisten emmi®-dent 
osien kanssa.

Akun kierrätys 
Älä hävitä akkua sekajätteen mukana. Vie käytetty akku  
kierrätyspisteeseen. Lue myös varoitus alta.

Varoitus
emmi®-dent Platinum sisältää turva-akun. Älä anna tästä huoli-
matta lasten käsitellä akkua ja kierrätysohjeita on noudatettava. 
Mikäli akku alkaa jostain syystä vuotaa, älä anna akun joutua 
ihokosketukseen ja vie akku välittömästi kierrätyspisteeseen. 
Turvatoimia on myös noudatettava sähköpistokkeen kanssa.  
Latausasema on täysin eristettynä omassa kotelossaan, mutta 
tästä huolimatta älä missään tapauksessa anna latausaseman 
joutua veteen. On myös varmistuttava siitä, että sähköjohto 
pysyy moitteettomassa kunnossa. Mikäli johto, pistoke tai 
latausasema vioittuu, on ne poistettava käytöstä ja kierrätettävä 
välittömästi. Käytä emmi®-dent Platinum vain siihen tarkoituk-
seen kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Lasten tulee käyttää 
laitetta ainoastaan aikuisen valvonnassa. 
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Takuu 
emmi®-dent Platinumilla on 24 kuukauden ja akulla 6 kuu-
kauden takuu ostopäivästä. Takuu kattaa kaikki materiaali- tai 
valmistusvirheet ja nämä korjataan kuluitta tai laite vaihdetaan 
uuteen. Siltä osin kuin on laillisesti sallittua, takuu ei koske muita 
korvausvaatimuksia. Takuu ei koske kolmansia osapuolia ilman 
kirjallista Emmi Ultrasonic GmbH hyväksyntää. Takuu ei koske 
laitetta, mikäli sitä on käytetty epätarkoituksenmukaisesti tai 
käsitelty huonosti. Mikäli laitetta huolletaan takuun aikana, 
takuuaika ei pitene. Emmi Ultrasonic GmbH pidättää oikeuden 
laskuttaa käsittelykulut aiheettomista reklamaatioista kuten 
siitä, mikäli laitteen osat on asennettu väärin tai käyttövirheistä. 
Takuun säilyttämiseksi, kuitti josta laitteen ostopäivä ilmenee, 
on säilytettävä. Edistääksesi takuun nopeaa käsittelyä, lähetä 
meille koko laite, myös harjaspää ja laturi. Lähetä laite meille en-
nalta maksettuna. Ei-maksettuja lähetyksiä emme voi käsitellä. 
Kiitos ymmärryksestäsi.

Tarkoituksenmukainen käyttö
Laitetta tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen ja siten kuin 
tässä käyttöoppaassa on kuvattu, eli hampaiden puhdistukseen. 
Laitetta tulee käyttää yhdessä ainoastaan vain niiden osien 
kanssa, jotka Emmi Ultrasonic GmbH on hyväksynyt. Laitteen 
muunlainen käyttö katsotaan ei tarkoituksenmukaiseksi käy-
töksi. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa vahingoista eikä vastaa 
takuuajasta, mikäli laitetta on käytetty epätarkoituksenmukai-
sesti tai muiden lisäosien kanssa. Käyttötarkoitus sisältää myös 
kaikki tässä käyttöoppaassa esitetyt ohjeet, jatka on merkitty    
merkillä. Ongelmaton ja turvallinen käyttö voidaan taata, mikäli 
laite kuljetetaan säilytetään, sijoitetaan ja asennetaan oikein 
mukaan lukien se, että laitetta käytetään oikein ja se huolletaan 
tarvittaessa. DGUV V3 mukaiset testaukset tietyin väliajoin on 
otettava huomioon. Kun laite kytketään käyttöön on varmistut-
tava siitä, että sähköjohdan pää on vapaasti irrotettavissa.

Epätarkoituksenmukainen käyttö 
Epätarkoituksenmukaisesta käytöstä voi aiheutua vahinkoa 
ihmiselle, elimistölle tai materiaaleille. Tästä syystä kaikenlai-
nen muu kuin tarkoituksenmukainen käyttö on ehdottomasti 
kielletty. Emmi Ultrasonic GmbH ei vastaa vahingoista, jotka 
aiheutuvat epätarkoituksenmukaisesta käytöstä eikä takuu kata 
laitetta tai sen osia, mikäli laitetta ei käytetä tarkoituksenmukai-
sesti. Jotta laite toimisi oikein, noudata seuraavaa: 
-  Käytä emmi®-dent Platinumia ainoastaan hampaiden puhdis-

tukseen ja suuhygieniaan ja siinä jännitteessä, mikä on kirjattu 
laitteen pohjaan (latausaseman pohjassa)

-  Älä käytä happoja, syövyttäviä tai syttyviä kemikaaleja laitteen 
puhdistamiseen 

-  Mikäli laite vahingoittuu kuljetuksen aikana, älä kytke sitä 
sähköpistokkeeseen

- Laitetta tulee käyttää ainoastaan sisällä huonelämpötilassa.
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Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Str. 34, D-64546 Mörfelden-Walldorf 

Tel.: +49 (0) 6105 - 40 67 94
info@emmi-ultrasonic.de
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