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emmi®-dent - Ursprunglig, innovativ rengö-
ring av tänder till 100 % med ultraljud 

Tack för att du valde emmi®-dent Metallic Ultraljudstandborsten 
för rengöring av tänderna och munnen. Var god och läs denna 
bruksanvisning noggrant för att uppnå bästa resultat. 

Innehållet i emmi®-dent Metallic 
förpackningen 

Laddning och batteritid 
Viktigt! 
När du laddar enheten, sätt fast sladden i väggen, placera 
handstycket i laddningsstationen och ladda enheten minst 24 
timmar den första gången. Om du använder enheten i 6 minuter 
varje dag varar batteriet i genomsnitt 12 dagar. Ladda enheten 
efter detta igen cirka 8 timmar. När laddningsstationen och 
laddningen fungerar som de ska brinner en energisparande 
grön LED-lampa framme på laddningsstationens nedre del. 

Innan den första användningen 
Placera Ultraljudsborsthuvudet i vertikalt läge på handstycket. 
Ta också bort Ultraljudstandborsthuvudet från enheten i ett 
vertikalt läge. Detta förhindrar att fästytorna på enheten skadas. 

1 emmi®-dent Metallic handstycke 
1 Ultraljud borsthuvud för vuxna 

1 laddningsstation
1 Ultraljudstandkräm (75ml) 
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Påsättning och avstängning av enheten 
Påsättning: Starta enheten genom att trycka på startknappen 
(cirka 1 sekund). Alternativt kan du trycka på ON/OFF knappen 
i 9 sekunder om du vill slå av eller på enhetens vibration. När 
enheten är på brinner enhetens gröda LED-signallampa. Den 
gröna signallampan anger att enheten fungerar. Detta anges 
också av enhetens vibration, huruvida den är påslagen. 
 

Avstängning/automatisk avstängning: 

Stäng av enheten genom att trycka på startknappen (cirka 
1 sekund). Enheten stängs av automatiskt efter 6 minuter 
(energisparläge). Enheten är också utrustad med en elektronisk 
sensor. Om fel sorts borstdel används på enheten, eller om 
ingen borstdel används alls, stängs enheten av automatiskt 
och den gröna LED-lampan slocknar. Använd inte borstdelen 
när du transporterar enheten, så att enheten inte i misstag går 
på(reseläge). 

 
LED Signallampor 

1 .  PÅSÄTTNING:  
 Starta enheten genom att trycka på knappen  
ON/ OFF cirka 1 sekund. Den gröna  
LED-lampan tänds. 

2.  LED grön - ENHET PÅ   
Den gröna LED-lampan anger att  
enheten fungerar korrekt. 

3.  LED blå - LADDAR 
 När handstycket är i laddningsstationen  
och får 100-240V spänning så brinner den  
blåa LED-lampan. När enheten är fulladdad  
släcks LED-lampan.

4.  LED röd – KONTROLLERA/STÖRNING 
Om batteriet är tomt eller skadat tänds den  
röda LED-lampan. Den röda LED-lampan  
blinkar i 5 sekunder och efter det stängs  
enheten av automatiskt. 

1 emmi®-dent Metallic handstycke 
1 Ultraljud borsthuvud för vuxna 

1 laddningsstation
1 Ultraljudstandkräm (75ml) 
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Användning av emmi®-dent Metallic till 100% 
med det ursprungliga emmi®-dent ultraljudet 
När du sätter på enheten känner du en lätt vibration och hör 
ett mjukt ljud. Ingendera av dessa har något att göra med den 
verkliga rengöringen. Ultraljudet varken känns eller syns. En li-
ten vibrerande motor har placerats inuti handstycket. I och med 
vibrerandet känner och hör du att enheten är på och fungerar. 
Enheten piper också lätt var 6:e sekund, vilket anger att enheten 
fungerar korrekt. Du kan också byta ställe som tvättas med 6 
sekunders mellanrum. Du kan slå av pipandet genom att hålla 
ner strömknappen länge. 

Daglig användning 
Med tanke på munhygienen rekommenderar vi att du rengör 
dina tänder till 100 % med det ursprungliga ultraljudet med 
emmi®-dent Metallic i cirka 3 minuter två gånger per dag. 

1. Vät borstdelen under rinnande vatten. 
2.   Applicera emmi®-dent Ultraljudstandkräm, en mängd som 

motsvarar två ärtor, på borstdelens borste. Endast emmi®-
dent Ultraljudstandkräm garanterar att det ursprungliga 
emmi®-dent Ultraljudet fungerar till 100 %. Läs mer om 
emmi®-dent Ultraljudstandkräm i ett separat avsnitt i denna 
bruksanvisning. 

3.   Starta enheten och applicera Ultraljudstandkrämen jämnt 
över tändernas yttre och inre ytor samt på tuggytorna. 

4.   Brostdelen täcker samtidigt ungefär 2–3 tänder, beroende på 
tändernas storlek. Håll borsten lätt på de yttre och inre ytorna 
samt på tuggytorna i cirka 6 sekunder utan att röra på den 
eller trycka med den. Den verkliga tvättiden beror på vilka 
orenheter som finns på tänderna (plack, nikotin, vinfläckar 
o.s.v.). I akuta problemsituationer så som tandköttsinflam-
mationer eller parodontit, håll borsten cirka 15–20 sekunder 
på problemstället. Detta påskyndar läkningen. Mer långvarig 
användning av ultraljud är inte skadligt för tänderna eftersom 
emmi®-dent Metallic producerar skonsamt ultraljud. När du 
har avslutat tvätten, rör borstdelen flera gånger över tänderna 
för att ta bort matrester och orenheter. Skölj munnen med 
vatten eller munvatten. 

5.   Tvätta borstdelen och handstycket under rinnande vatten 
efter tvätten. Stäng av enheten och torka handstycket. Se till 
att inga matrester eller orenheter blir kvar i borstdelen. Efter 
detta kan du sätta handstycket med borsthuvudet tillbaka på 
laddningsstationen.
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Inflammatoriska tillstånd, parodontit och sår i 
munnen 
I akuta fall är det rekommendabelt att hålla borstdelen försiktigt 
i 30–60 sekunder på de skadade ställena. Detta hjälper och 
påskyndar läkandet. emmi®-dent ultraljudet är ofarligt och kan 
användas under längre tider. Vi rekommenderar att du diskute-
rar med din tandläkare om du lider av tandköttsinflammationer, 
parodontit eller aftor. 

Illaluktande andedräkt 
Illaluktande andedräkt (halitosis) orsakas av levande bakterier i 
munnen. emmi®-dent Ultraljudet förstör bakterier i tandköttet 
och den illaluktande andedräkten försvinner för upp till 12 
timmar. 

1. 2.

3. 4.

5.
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Följande ersättningsborstar kan beställas:  
emmi®-dent Ersättningsborstar normala för vuxna
emmi®-dent Ersättningsborstar med tandställning 

emmi®-dent Ersättningsborstar för barn 
Du kan läsa mer om ersättningsborstarna:

 www.freshme.se

Om emmi®-dent Ultraljudstandkräm 
emmi®-dent Ultraljudstandkräm finns tillgänglig i fem olika 
versioner (sortimentet varierar beroende på återförsäljaren) 
emmi®-dent Fresh, emmi®-dent Blekande, emmi®-dent 
För barn, emmi®-dent Nature och emmi®-dent Nature 
Kalsium. Nature Ultraljudstandkrämerna innehåller inte 
fluor. Alla emmi®-dent Ultraljudstandkrämerna är glutenfria 
och innehåller inte nanomaterial. 

Ofta tänker man att ultraljud behöver vatten som signal-
substans, men detta antagande är fel. I verkligheten beror 
den korrekta signalsubstansen på ultraljudets frekvens och 
prestationsförmåga. Detta är allmän erkänt inom medicinsk 
praxis. Inom medicin används krämer och geler som signal-
substans. När man rengör tänderna med det ursprungliga 
emmi®-dent ultraljudet används en särskild tandkräm (em-
mi®-dent Ultraljudstandkräm). Denna tandkräm särskiljer sig 
när det kommer till dess ultraljudsegenskaper eftersom det 
endast är från emmi®-dent Ultraljudstandkrämen som det 
bildas miljontals nanobubblor. Med de traditionella tandkrä-
merna från butikerna bildas det endast en liten mängd mi-
krobubblor. Använd alltid emmi®-dent Ultraljudstandkräm 
vid vård av tänder med emmi®-dent Ultraljudsenheter. 
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Ersättningsborstar för emmi®- dent Metallic 
Ultraljudstandborsten 

Observera att tandläkarna rekommenderar att borsthuvudet 
av hygienskäl borde vara individuellt. Borsthuvudet borde 
bytas var tredje månad eftersom borsten blir mjukare och dess 
förmåga att transportera ultraljud försvagas, vilket försvagar 
rengöringseffekten. Alltid när du byter borsthuvud, se till att 
borsten pekar åt samma håll som startknappen. Ta loss och pla-
cera borsthuvudet i vertikal ställning igen. Detta förhindrar att 
kontaktytorna skadas. Ersättningshuvuden kan köpas på samma 
ställe där du köpte emmi®-dent Metallic enheten. 

Följande ersättningsborstar kan beställas:  
emmi®-dent Ersättningsborstar normala för vuxna
emmi®-dent Ersättningsborstar med tandställning 

emmi®-dent Ersättningsborstar för barn 
Du kan läsa mer om ersättningsborstarna:

 www.freshme.se
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Hur fungerar den? 
Vår 100 % ursprungliga 
Ultraljudsenhet är den 
mest innovativa och 
effektiva metoden för 
perfekt rengöring av 
tänderna och munnen 
(nano-rengöring).
emmi®-dent Ultraljud-
senheten har utvecklats 
av tyska ingenjörer och 
grundar sig på nyaste 
forskningsresultat. Till 
skillnad från traditionella 
tandborstar, som bygger 
på att gnugga och 
grunnande tandkrämer, 
utvecklade forskare ett 
nytt mer skonsamt sätt 
att rengöra tänderna utan 
gnuggande eller rörelse. 
I decennier har ultraljud använts för medicinska syften. Det kan 
användas för att undersöka hjärnan, ögonsjukdomar, graviditeter 
och magområdet. Ultraljud är lätt att använda för skötsel av 
tand- och munhygien ingen skillnad i vilken ålder du är, eftersom 
det är helt oskadligt och ofarligt. Om du har en pacemaker är 
det också då tryggt att använda enheten. Forskning har visat att 
ultraljud under 50 watt är ofarligt för människan. emmi®-dent 
Metallic ultraljudet är endast 0,2 watt. Ultraljudets effekt och 
funktionalitet har också testats av tandläkare och implantologer. 
Under många års erfarenhet har inga biverkningar någonsin 
rapporterats, inte heller för tandkronor, fyllnad, implantat eller 
tandlaminat. Ultraljudet produceras av ett ultraljudsmikrochip 
som är installerat i enheten (Piezo Chip), som 
är patenterad globalt. Mikrochipet är installerat inuti borstdelen 
varifrån ultraljudet transporteras längs med borsten till munnen. 
Tandkrämen bildar miljontals nano-kaviteter (nanobubblor). Tack 
vare deras mikroskopiska storlek tränger de in i de minsta hålor-
na, kaviteterna och sprickor i tänderna och tandköttsfickor. Så är 
det också med implantat och tandställningar. Det ursprungliga 
emmi®-dent Metallic ultraljudet för skonsam rengöring av tän-
derna och munnen fungerar utan mekaniskt tryck, gnuggning 
eller belastning. Till följd av att de kraftfulla nanobubblorna 
bildas och spricker avlägsnas orenheter som plack och matrester 
och även bakterier och patogener effektivt. Ultraljudet har en 
positiv effekt på tandköttet och tungan. Positiva resultat 
är också det att ultraljudet aktiverar kroppens egen läknings-
mekanism, förbättrar den lymfatiska funktionen och aktiverar 
blodcirkulation eftersom ultraljudet från emmi®-dent Metallic 
tränger in djupt i tandköttsfickorna. Den förebyggande och vår-
dande effekten bygger på avlägsnande av effektiva patogener 
och bakterier. Inte bara från tänderna och tandköttet men också 
från tandköttsvävnaden.

100 % emmi® ultraljud 
förstör bakterier och plack 

till ett djup på 12 mm
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Batteritid och laddning 
Batteriet har placerats i enhetens vattentäta handstycke. Enheten 
kan sättas tillbaka på laddningsstationen för laddning efter 
användningen, eller så kan enheten laddas efter 12 dagars använd-
ning. Om du använder emmi®-dent Metallic ultraljudstandborsten 
längre än 6 minuter per dag (t.ex. om hushållet har flera användare) 
ska enheten laddas oftare. Se till att batteriet aldrig blir helt tomt. 
När batteriet når en kritisk nivå tänds inte den gröna LED-lampan 
när enheten startar, i stället tänds en röd LED-lampa som börjar 
blinka efter 5 sekunder. Då måste batteriet laddas annars skadas 
batteriet. I sådana fall måste batteriet laddas i 24 timmar. 

Hantering och återvinning av batteriet 
Ultraljudstandborsten innehåller ett särskilt miljövänligt långvarigt 
batteri.  Batteriet finns inuti handstycket. Om den röda lampan 
blinkar trots en lång laddningstid ska batteriet bytas ut. Endast 
emmi®-dent Metallic litium sparbatteri ska användas med emmi®- 
dent Metallic Ultraljudstandborsten. Om du inte själv kan byta 
batteriet så kan vi göra det för dig till en låg kostnad. Om du byter 
batteriet själv, följ följande anvisningar: Lösa på skruven i handsty-
ckets botten och ta bort den tillsammans med bottenlocket. När 
du sätter in det nya batteriet, säkerställ att batteriet är riktat åt rätt 
håll och att det sitter rätt. Du kan höra dig för om batterier direkt 
från emmi® Ultrasonic GmbH eller återförsäljaren. 

Observera: Garantin gäller endast om enheten har hanterats kor-
rekt och varsamt och endast med ursprungliga emmi®-dent delar. 

Batteriet kan inte kastas i normalt blandavfall. Batteriet kan slängas 
vid återvinnings- eller insamlingspunkter. 
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Varningar
emmi®-dent Metallic innehåller ett säkerhetsbatteri. Trots det 
får batteriet inte ges till barn och instruktionerna för hur de ska 
slängas ska följas. Om batteriet läcker trots säkerhetsplacerin-
gen, undvik hudkontakt med batteriet och gör dig av med bat-
teriet enligt instruktionerna ovan. Säkerhet måste också iakttas 
när det gäller strömsladden. Laddaren är helt isolerad i sitt eget 
hölje, men du ska trots det inte låta laddaren hamna i vatten. 
Laddningskabeln måste vara i perfekt skick. Om skyddshöljet, 
uttaget eller kopplingen blir skadad måste laddaren kastas bort 
och bytas. Använd emmi®-dent Metallic endast för det syfte 
som beskrivs i denna bruksanvisning. Barn ska använda enheten 
under uppsikt av en vuxen. 

Garanti
emmi®-dent Metallic har en garanti på 24 månader och bat-
teriet en garanti på 6 månader från inköpsdatumet. Garantin 
täcker material- och tillverkningsfel och dessa repareras utan 
kostnader eller alternativt byts laddaren till en ny. Inom de 
gränser som lagen tillåter betalas inga ersättningar. Garantin 
gäller inte skador till följd av händelser eller användning av 
tredje parter, som det inte har avtalats om skriftligen med Emmi 
Ultrasonic. Garantin gäller inte för en enhet som har använts på 
fel sätt eller om enheten har hanterats felaktigt. Om enheten 
får service under garantin så förlängs garantitiden inte. Emmi 
Ultrasonic GmbH förbehåller sig rätten att debitera hantering-
skostnader för omotiverade klagomål liksom även om enhetens 
delar har installerats fel eller för användningsfel. För att bevara 
garantin ska man spara kvittot där enhetens inköpsdatum 
framgår. Hanteringen av garantin blir snabbare om du skickar 
hela enheten till oss, även borsthuvudet och laddaren. Skicka 
enheten till oss med postavgifterna betalda. Vi kan inte hantera 
obetalda leveranser. Tack för din förståelse. 
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Ändamålsenlig användning 
Enheten ska användas endast för det ändamål och på det sätt som 
beskrivs i denna bruksanvisning, dvs. för rengöring av tänderna. 
Enheten ska endast användas tillsammans med de delar som 
Emmi Ultrasonic GmbH har godkänt. All annan användning av en-
heten anses vara icke ändamålsenlig användning. Emmi Ultrasonic 
GmbH ansvarar inte för skador eller garantitiden om enheten har 
använts på ett icke ändamålsenligt sätt eller med andra tilläggsde-
lar. Användningsändamålet innehåller också alla de instruktioner 
som presenteras i denna bruksanvisning, som har markerats         
med märken. Problemfri och säker användning kan garanteras 
om enheten transporteras, förvaras, placeras och installeras rätt, 
inklusive det att enheten används rätt och får service vid behov. 
Testningar enligt DGUV V3 med viss intervall måste beaktas. När 
enheten kopplas för användning måste man försäkra sig om att 
elsladdens ända är fritt löstagbar. 

Icke ändamålsenlig användning 
Icke ändamålsenlig användning kan orsaka skada för 
människan, kroppen eller material. Av denna anledning är alla an-
nan användning än ändamålsenlig användning strängt förbjuden. 
Emmi Ultrasonic: GmbH ansvarar inte för skador som orsakas av 
icke ändamålsenlig användning och garantin står inte heller för 
enheten eller dess delar om enheten inte används ändamålsenligt. 
För att enheten ska fungera korrekt, iaktta följande: 
•  Använd emmi®-dent Metallic endast för rengöring av tänderna 

och för munhygien och i den spänning som anges på enhetens 
botten (laddningsstationens botten) 

• Använd inga syror, frätande eller antändbara kemikalier  
 förrengöring av enheten 
• Om enheten skadas under transport, koppla den inte till   
 eluttaget 
• Enheten ska endast användas inomhus i rumstemperatur. 
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Emmi Ultrasonic GmbH
Gerauer Strasse 34 

D-64546 Moerfelden-Walldorf
Tel.: +49 (0) 6105 - 40 67 94
info@emmi-ultrasonic.de
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www.emmi-dent.de • info@emmi-ultrasonic.de 

®

9

EM
/1

04
7/

07
09

©
EM

A
G

 A
G

EMAG AG
DIN EN ISO 9001:2008

Date of Sale

Vendor’s Stamp 

Copyright EMAG AG. All rights reserved. Manufactured in FRG / EU. The contents of these operating instructions are 
subject to copyright and may neither be entirely or partially copied. Changes, abridgements, enhancements and addi-
tions, any publication or translation by third parties requires prior, written consent by EMAG AG.  

EMAG AG
Gerauer Str. 34, D-64546  Mörfelden-Walldorf

Tel.: +49  (0)6105 - 40 67 00
www.emag-germany.de

www. emm i - d e n t . d e

www. emm i - d e n t . d e

stamp of the seller

date of purchase

subject to alterations

100 % ULTRALJUD


