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Instrucţiuni de utilizare 
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Emmi-dent – Originalul pentru curăţirea dentară inovatoare cu 100% ultrasunet 

original 

Mulţumim că v-aţi decis pentru un aparat ultrasonic Emmi-dental Platinum pentru curăţirea 

danturii şi igienă bucală (“periuţă de dinţi ultrasonică”). Vă rog citiţi aceste instrucţiuni de 

utilizare cu atenţie, pentru a obţine rezultatele cele mai bune posibile. 

Conţinutul setului Emmi-dental Platinum 

1 piesă de mână Emmi-dental Platinum, 1 cap ultrasonic ataşabil pentru adulţi, 1 staţie de 

încărcare, 1 tub pastă de dinţi ultrasonică (75ml) 

Important – Încărcare şi durată de utilizare/încărcare 

Introduceţi ştecărul staţiei de încărcare în priză, aşezaţi piesa de mână pe staţie şi încărcaţi 

înainte de prima utilizare cca. 24 de ore. Dacă utilizaţi aparatul zilnic 6 minute, capacitatea 

acumulatorului este suficientă pentru cca. 15 zile. După aceea este necesară o nouă încărcare de 

24 de ore. La o conectare corectă a staţiei de încărcare, se aprinde LED-ul verde încorporat, care 

este deosebit de economicos. 
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Înainte de prima utilizare 

Capul ultrasonic ataşabil se introduce de sus, perpendicular pe piesa de mână. La îndepărtare 

capul se va trage de asemenea perpendicular în sus. 

Pornirea şi oprirea 

Pornirea: 

Aparatul se porneşte prin apăsarea tastei (pentru cca. 1sec). LED-ul verde de funcţionare 

luminează. Stadiul de încărcare al acumulatorului este indicat de alte două LED-uri verzi care 

clipesc. De asemena se simte o vibraţie care reprezintă pentru utilizator un semn suplimentar al 

funcţionării. 

Oprirea/oprirea automată: 

Aparatul se opreşte prin apăsarea tastei (pentru cca. 1 secundă). O oprire automată are loc după 

6 minute (Transport Save Function). Aparatul mai dispune de o recunoaştere electronică a 

capului. Dacă nu s-a introdus sau s-a introdus un cap ultrasonic greşit sau defect, aparatul se 

opreşte de asemenea în mod automat şi LED-ul verde inferior se stinge. 

Indicaţia LED 

1       LED verde – PORNIT 

Prin apăsarea taste PORNIT/OPRIT pentru cca. 1 secundă (protecţie de pornire) porniţi aparatul. 

LED-ul verde cel mai de jos luminează (indicator de funcţionare). 

2       LED verde – 100% 

Prin acest LED verde care clipeşte este indicată starea de încărcare “ acumulator încărcat 100%”. 

3       LED verde – 30% 

Prin acest LED verde care clipeşte este indicată starea de încărcare “ acumulator încărcat 30%”. 

4       LED albastru - ÎNCĂRCARE 

Dacă piesa de mână se găseşte pe staţia de înărcare şi aceasta este alimentată în mod 

corespunzător cu tensiune de 230V de la reţea, luminează LED-ul albastru. 

5      LED roşu – VERIFICĂ/EROARE 

Dacă acumulatorul este gol sau există o eroare, luminează LED-ul roşu. Aparatul se închide, LED-ul 

roşu clipeşte pentru cinci secunde, apoi se stinge. 

Utilizarea Emmi-dental Platinum cu 100% ultrasunet Emmi-dent original 

După pornirea aparatului simţiţi o vibraţie uşoară şi auziţi un zgomot uşor. Ambele nu au nici o 

legătură cu procesul de curăţire propriu-zis. Întrucât ultrasunetul nu se poate nici vedea, nici auzi 

şi nici simţi, în piesa de mână s-a integrat un motoraş. Utilizatorul simte şi aude că aparatul a fost 
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pornit şi că este pregătit de funcţionare. Pentru un control şi mai bun al utilzării  la fiecare 6 

secunde se generează un piuit uşor. 

Utilizarea zilnică 

Vă recomandăm să efectuaţi curăţirea danturii de două ori pe zi câte aproximativ 3 minute cu 

ultrasunetul 100% original al Emmi-dental Platinum. 

1     Perii capului ultrasonic se umezesc scurt sub apă curgătoare. 

2     Aplicaţi pe peri o cantitate de pastă de dinţi ultrasonică Emmi-dent cât dublul unui bob de 

mazăre. Doar utilizarea pastei de dinţi ultrasonice Emmi-dent garantează efectul ultrasunetului 

100% original Emmi-dent. Mai multe despre pastele de dinţi ultrasonice aflaţi în paragraful 

separat “paste de dinţi ultrasonice Emmi-dent” din această instrucţiune de utilizare. 

3     Porniţi aparatul şi distribuiţi pasta de dinţi ultrasonică aplicată pe suprafaţa interioară şi 

exterioară precum şi pe cea ocluzală a dinţilor. 

4    Perii capului ultrasonic cuprind, în funcţie de mărimea dinţilor, de fiecare dată câte 2 – 3 dinţi. 

Ţineţi perii pe interior, exterior şi pe deasupra dinţilor (suprafaţa ocluzală) uşor, fără presiune şi 

nemişcat pentru câte cca. 6 secunde. Timpul real de zăbovire depinde de gradul de murdărire al 

dinţilor (placă, nicotină, colorări de la vin etc.) În cazul problemelor acute, ca spre exemplu 

gingivită sau parodontită zăboviţi aproximativ 15 – 20 de secunde pe locurile afectate. Acest lucru 

poate conduce la o vindecare mai rapidă şi mai bună. Timpul mai îndelungat nu este nociv, 

întrucât Emmi-dental Platinum lucrează cu un ultrasunet moale. Dupa încheierea curăţirii, treceţi 

cu perii de câteva ori peste dinţi pentru a înlătura impurităţile deja desprinse dar încă prezente. În 

final clătiţi gura cu apă sau apă de gură. 

5     După încheierea curăţirii danturii, clătiţi perii şi piesa de mână sub apă curgătoare. Opriţi 

aparatul şi uscaţi piesa de mână. Aveţi grijă ca perii să fie curaţi şi liberi de resturi alimentare sau 

alte impurităţi. Acum puteţi aşeza aparatul, cu capul ultrasonic ataşat, din nou pe staţia de 

încărcare. 

Inflamaţii, parodontită şi ulceraţii în gură 

În cazul unor probleme acute se recomandă a se ţine uşor perii pentru 30 până la 60 de secunde 

pe locurile afectate ale gingiei. Acest lucru poate conduce la o vindecare mai rapidă şi mai bună. 

Întrucât ultrasunetul original Emmi-dent este inofensiv, poate fi utilizat şi pentru un timp mai 

îndelungat. 

 

 

Respiraţie urât mirositoare 
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Respiraţia urât mirositoare (halitoza) este cauzată de bacterii vii din gură. Întrucât ultrasunetul 

original al Emmi-dental Platinum îndepărtează majoritatea bacteriilor de pe şi din gingie, 

respiraţia urât mirositoare este prevenită pentru 12 ore. 

Modul de acţionare 

Curăţirea danturii şi igiena bucală cu aparatele noastre 100% original ultrasonice este cea mai 

inovativă şi eficientă metodă a curăţirii danturii şi a igienei bucale (microcurăţire dentară). 

Aparatele ultrasonice Emmi-dent au fost dezvoltate după cele mai noi descoperiri ale inginerilor 

germani şi nu acţionează prin frecare mecanică şi materiale abrazive în pasta de dinţi 

(macrocurăţire dentară) ca periuţele de dinţi obişnuite, ci utilizează proprietăţile tehnologiei 

ultrasonice moderne, fără contact şi fără abraziune. Tehnica ultrasonică este utilizată de decenii 

cu mare succes  în multe domenii ale medicinei. Printre altele la explorări ale creierului, ochilor, a 

sarcinii şi a stomacului. Utilizarea ultrasunetului pentru curăţirea dinţilor şi igienă bucală este 

nepericuloasă şi nenocivă pentru om, indiferent dacă acesta este tânăr sau bătrân. Nici purtătorii 

de stimulator cardiac nu se supun vreunui risc. Este demonstrat ştiinţific că un ultrasunet cu o 

putere de până la 50 Watt este inofensiv pentru corpul uman. Emmi-dental Platinum lucrează cu 

o putere de numai 0,2 Watt. Efectul şi siguranţa undelor ultrasonice au fost verificate de dentişti 

şi implantologi. Valorile experimentale obţinute de-alungul multor ani, şi în cazul coroanelor, 

incrustaţiilor, implanturilor şi podurilor, nu au arătat nici cele mai mici efecte negative. Undele 

ultrasonice se formează in cipul, brevetat pe plan mondial, din capul cu peri ataşabil şi sunt 

transmise prin peri în mediul ultrasonic pastă de dinţi. Acolo se formează milioane de 

microcavităţi (microbule). Datorită dimensiunilor lor microscopice bulele pătrund în cele mai 

strâmte spaţii interdentare, crăpături, fisuri şi pungi gingivale. Acest lucru se întâmplă şi la 

purtătorii de aparate dentare. Curăţirea dinţilor cu ultrasunetul original al Emmi-dental Platinum 

are loc fără nici o presiune mecanică, frecare sau solicitare. Prin implozia microbulelor, declanşată 

prin oscilaţiile aeriene ale ultrasunetului, se îndepărtează temeinic impurităţi ca placa sau resturi 

alimentare precum şi bacteriile şi germenii. În acelaşi timp, undele ultrasonice acţionează pozitiv 

asupra gingiei, cerului gurii şi limbii. Efectul pozitiv al utilizării ultrasunetului se bazează printre 

altele şi pe eliberarea unor energii proprii ale corpului, stimulării drenajului limfatic şi influenţării 

pozitive a circulaţiei sanguine, întrucât ultrasunetul original al Emmi-dental Platinum pătrunde 

până în straturile cele mai adânci ale gingiei. Efectul profilactic şi terapeutic al curăţirii dinţilor şi a 

igienei bucale cu ultrasunetul original Emmi-dent se bazează pe faptul că ultrasunetul 

îndepărtează majoritatea germenilor şi bacteriilor. Nu numai de pe dinţi şi gingie ci şi din gingie. 

Pasta de dinţi ultrasonică Emmi-dent 

Pasta de dinţi ultrasonică Emmi-dent este disponibilă în cinci variante diferite: Emmi-dent Fresh, 

Emmi-dent Mild, Emmi-dent Kids, Emmi-dent Nature şi Emmi-dent Calcium. Ultimele două paste 

de dinţi ultrasonice nu conţin fluor. Toate pastele de dinţi ultrasonice Emmi-dent sunt fără gluten 

şi nu conţin nanomateriale. 



 

5 
 

De multe ori se emite părerea eronată că ultrasunetul necesită apă ca mediu de transmitere. 

Corect este că mediul corespunzător de transmitere depinde de frecvenţa ultrasonică şi de 

puterea ultrasonică. Acest lucru este cunoscut în general de la utilizările din domeniul medicinei. 

Aici mediile propice de transmitere sunt alifiile şi gelurile de diferite consistenţe. Pentru curăţirea 

danturii cu ultrasunet original Emmi-dent se utilizează o pastă de dinţi specială (pastă de dinţi 

ultrasonică Emmi-dent). Fără aceasta, ultrasunetul nu îşi poate dezvolta efectul, întrucât numai în 

mediul pastă de dinţi ultrasonică se pot forma milioane de microbule. Dimpotrivă, în pasta de 

dinţi obişnuită nu se formează microbule. Cauza constă în faptul că pastele de dinţi obişnuite 

conţin o pondere ridicată de “substanţe şmirglu”.  Măsura pentru această pondere este valoarea 

RDA, care la pasta de dinţi obişnuită se află între 70 şi 130. În contrast, valoarea RDA a pastei de 

dinţi ultrasonice Emmi-dent este apoape egală cu 0. Aveţi întotdeauna în vedere, vă rog,  că 

pentru curăţirea danturii cu aparatele ultrasonice Emmi-dent trebuie folosită întotdeauna o pastă 

de dinţi ultrasonică Emmi-dent. 

Capete ataşabile de schimb 

Aveţi în vedere că în mod conform cu afirmaţiile dentiştilor, capul ultrasonic ataşabil nu este 

potrivit utilizării de către mai multe persoane. Acelaşi cap ultrasonic ataşabil ar trebui să fie 

folosit întotdeauna de o singură persoană. Capetele ultrasonice ataşabile ar trebui schimbate 

după cca. 3 luni, întrucât după acest interval de timp perii încep să se înmoaie ceea ce 

înrăutăţeşte transmiterea ultrasunetului şi astfel şi rezultatul curăţirii danturii. La schimbarea 

capului ultrasonic a se avea grijă ca după reataşare perii să fie orientaţi întotdeauna spre faţă în 

direcţia butonului de pornire. Capete de schimb obţineţi acolo de unde v-aţi cumpărat Emmi-

dental Platinum. 

Tehnica de încărcare a acumulatorului 

După utilizare, piesa de mână se poate aşeza înapoi pe staţia de încarcare, cu scopul de a 

reîncărca acumulatorul cu lithiu sau a putea utiliza Emmi-dental Platinum cu acumulatorul 

complet înărcat pentru până la 15 zile. Dacă timpul de utilizare este mai lung de 6 minute pe zi, 

de ex. în cazul mai multor utilizatori, acumulatorul trebuie reîncărcat într-un interval de timp mai 

scurt. Când acumultorul este aproape gol, la pornire nu se mai aprinde indicatorul de funcţionare 

(LED-ul cel mai de jos). În locul acestuia se aprinde scurt LED-ul roşu, clipeşte 5 secunde, iar 

aparatul se dezactivează complet. În acest caz, aparatul trebuie încărcat din nou timp de 24 de 

ore, pentru ca funcţia de utilizare normală să fie restabilită. 

Înlocuirea acumulatorului/aport la protecţia mediului înconjurător 

Aparatul conţine un acumulator special, longeviv şi nepoluant cu lithiu. Acesta se găseşte în piesa 

de mână a aparatului. 

Dacă după un timp îndelungat de utilizare a aparatului, în ciuda unui timp mai lung de încărcare, 

LED-ul roşu se aprinde în continuare, acumulatorul trebuie schimbat. În cazul Emmi-dental 

Platinum schimbul se poate face doar cu un Emmi-dent Platinum Lithium-Save-Akku (piesă de 
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schimb originală cu circuit protector intern de siguranţă). Dacă nu doriţi să efectuaţi schimbarea 

acumulatorului dumneavoastră înşivă, preluăm bineînţeles cu plăcere această operaţie, în mod 

profesional şi convenabil ca preţ. Pentru cazul în care doriţi să efectuaţi singur schimbul de 

acumulator, procedaţi vă rog după cum urmează. Desfaceţi şuruburile din partea inferioară a 

piesei de mână şi trageţi afară suportul acumulatorului împreună cu placa de bază. La 

introducerea noului acumulator respectaţi vă rog întocmai polaritatea corectă. Introduceţi polul 

pozitiv al acumulatorului în suportul din placa de bază. În continuarea asamblării aveţi grijă la 

amplasarea corectă a garniturilor de etanşare. Numai astfel este asigurată clasa de protecţie IP54. 

Acumulatori de schimb obţineţi acolo de unde v-aţi cumpărat Emmi-dental Platinum. 

Atenţie: pretenţii de garanţie, în cazul în care încă există, pot fi ridicate doar dacă s-a aplicat o 

manipulare adecvată produsului şi spre exemplu la schimbarea acumulatorului s-au utilizat numai 

piese originale. 

Înlăturarea acumulatorului 

Acumulatorul special aflat în aparat nu se poate arunca în gunoiul obişnuit al casei. Există locuri 

speciale unde se preiau acumulatorii uzaţi (de ex. locurile de vânzare a acumulatorilor 

asemănători). Vă atragem aici atenţia asupra indicaţiilor de periculozitate descrise mai jos. 

Indicaţii de periculozitate 

Emmi-dental Platinum conţine un acumulator cu tehnică de securitate încorporată. Totuşi 

acumulatorul nu are voie să ajungă în mâna copiilor iar indicaţiile pentru înlăturarea ca deşeu 

trebuie luate în seamă. Dacă în pofida tuturor măsurilor de securitate se prelinge lichid din 

acumulator, evitaţi orice contact cu pielea şi înlăturaţi acumulatorul aşa cum este descris mai sus. 

Şi legătura cu tensiunea din reţea (priză) necesită măsuri de siguranţă. Staţia de încărcare s-a 

obţinut prin turnare, izolând complet electric, cu toate acestea staţia de încărcare să  nu fie 

niciodată aşezată în apă. Şi cablul de alimentare trebuie să fie întotdeauna în stare ireproşabilă. În 

cazul unor eventuale deteriorări la carcasă, ştecăr sau cablu, nu se permite utilizarea întregii staţii 

de încărcare şi aceasta trebuie înlocuită. Utilizarea Emmi-dental Platinum este prevăzută doar 

pentru scopul de întrebuinţare descris. Copiii pot folosi aparatul numai după indicaţii şi sub 

supraveghere. 

Garanţie 

Pentru Emmi-dental Platinum este valabilă o garanţie de 24 de luni începănd cu data cumpărării, 

pentru acumulator de 6 luni de la data cumpărării.  Defecţiuni care apar în timpul perioadei de 

garanţie sub forma unor defecte de material sau de fabricaţie, se remediază gratuit. Acest lucru 

se întâmplă prin reparare sau înlocuire. În măsura în care este legal admisibil, alte pretenţii de 

înlocuire sunt excluse. Garanţia se anulează în cazul intervenţiei unor terţi, respectiv demontării 

de către terţi fără acordul prealabil al Emmi Ultrasonic GmbH. Garanţia se anulează de asemenea 

în cazul deteriorării voite sau a unei manipulări eronate. În cazul prestării unei garanţii, intervalul 

de garanţie nu se prelungeşte. Pentru reclamaţii nejustificate, spre exemplu erori de instalare sau 
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utilizare, ne rezervăm dreptul facturării costurilor rezultate. Pentru solicitarea garanţiei este 

necesară păstrarea chitanţei cu data de cumpărare. Pentru o prelucrare rapidă a cazurilor de 

garanţie trimiteţi vă rog aparatul complet, inclusiv capul cu peri ataşabil şi staţia de încărcare, 

timbrat în mod suficient, direct la Emmi Ultrasonic GmbH. Trimiterile netimbrate nu pot fi din 

păcate preluate. Mulţumim pentru înţelegere. 

Utilizare corespunzătoare 

Produsele pot fi folosite doar pentru cazurile descrise în cataloage şi în descrierile tehnice, adică 

la curăţirea dinţilor şi numai în combinaţie cu aparatele externe şi componentele recomadate 

respectiv aprobate de Emmi Ultrasonic GmbH. O altă utilizare sau dincolo de aceasta nu se 

consideră  conformă. În cazul unei utilizări neconforme prevederilor, Emmi Ultrasonic GmbH nu-şi 

asumă nicio răspundere pentru eventuale defecte care apar şi  nu oferă garanţie pentru o 

funcţionare impecabilă şi corespunzătoare funcţiei a componentelor. Utilizarea conformă 

prevederilor presupune şi respectarea tuturor indicaţiilor din instrucţiunile de utilizare. Simbolul        

de pe etichetă indică acest lucru. Funcţionarea impecabilă şi sigură a produselor presupune 

transport, depozitare, amplasare şi montare adecvată precum şi o deservire şi întreţinere grijulie. 

Aparatul trebuie astfel amplasat încât ştecărul staţiei de încărcare să fie tot timpul liber accesibil. 

Utilizare necorespunzătoare 

În cazul utilizării necorespunzătoare a produsului pot apărea pericole atât pentru trup şi viaţă 

precum şi deteriorări materiale. Din acest motiv o utilizare neconformă indicaţiilor este interzisă. 

În cazul unei utilizări neconforme indicaţiilor, Emmi Ultrasonic GmbH nu preia nici o răspundere 

pentru deteriorări care eventual apar şi nici garanţie pentru funcţionarea impecabilă şi 

corespunzătoare funcţiei a componentelor. Pentru a exclude o utilizare necorespunzătoare a 

aparatului, trebuie luate în considerare următoarele: 

 Acţionarea Emmi-dental Platinum pentru curăţirea danturii şi igienă orală este 

permisă doar cu tensiunea de reţea care este tipărită pe etichetă (partea inferioară a 

staţiei de încărcare). 

 A nu se folosi chimicale inflamabile sau agresive, acizi etc. pentru curăţarea 

aparatului. 

 Dacă s-au constatat deteriorări cauzate de transport, staţia de încărcare nu se va 

lega la reţeaua electrică. 

 Utilizarea aparatului este permisă doar în spaţii interioare la temperatura încăperii. 

 

 

 

 


