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Tehniline brošüür

Ioniseeriva harjamise 
supervõimed
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Sanyei järgib jaapanlaste mõtteviisi, mille kohaselt on suuhooldus 
otseselt seotud tervema keha ja seega ka õnnelikuma eluga. 
ION-Sei™ on uuenduslik hambahari, mis tagab ioontehnoloogia 
abil hammaste sügava ja õrna puhastuse.
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Meie tehnoloogia tutvustus

ION-Sei supervõimed peituvad selle patenditud tehnoloogias. Kui enamik elektrilisi 
hambaharju eemaldab vaid osa hambakatust ja bakteritest (S. mutans*), siis ioontehnoloogia 
hävitab ka hambakattu põhjustavad bakterid.

ION-Sei elektriline hambahari kasutab UV LED-valgust, mis reageerib harjakäepidemes oleva 
titaandioksiidvardaga, et tekitada ioone, mis hävitavad hambakattu tekitavad bakterid.

Negatiivsed elektronid saadetakse suhu vee või sülje kaudu. Kuigi ION-Sei põhineb 
tipptehnoloogial, kasutab see ka looduslikke elemente – vett ja valgust.

ION-Sei kasutab käepidemel oleva elektrijuhi kaudu ka teie keha loomulikku elektrilaengut, 
tekitades nõrga laengu, mis pärsib bakterite kasvu ja meelitab bakterid hammastelt 
hambaharjale.

Selliste supervõimete loomiseks kasutatud tehnoloogia on omandiõigusega kaitstud ja 
patenditud. TiO₂-pooljuht ja UV LED-valguse abil negatiivsete elektronide tekitamine on 
ainulaadne ION-Sei-le.

* Streptococcus mutans on bakter, mis elab inimese suuõõnes. See toodab hambakattu ja happeid, mis lagundavad hambaemaili ja 
põhjustavad hambakaariese (hambaaukude) teket.



Meie tehnoloogia tutvustus
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kolm tehnoloogiat

31 000 võnget minutis
Meie õrn igemeid säästev hambahari on 

spetsiaalselt välja töötatud suutervise 

parandamiseks. Olenevalt harjamisvajadusest 

saate valida kolme režiimi seast.

UV-valgus langeb* TiO₂-vardale ja tekitab 

OH-radikaali (hüdroksüülradikaal), mis loob 

ioone**.

UV LED-valgus ja patenditud TiO₂-varras

Nõrkvool elektrijuhi 
paneelilt
ION-Sei kasutab teie 
keha loomulikku 
elektrilaengut, tekitades 
vastupidise nõrga 
laengu, mis pärsib 
bakterite kasvu ja aitab 
meelitada bakterid 
hammastelt harjale.

* Fotokatalüütiline efekt – UV-valgus langeb TiO₂-vardale ja tekib 

OH-radikaal (hüdroksüülradikaal, • OH), mis lagundab S. mutansi bakterid 

ja hambakatus olevad bakterid.

** Patenditud UV LED-valgus + TiO₂* – kui UV LED-valgus langeb 

märjale TiO₂*-vardale, tekib elektron (e-).
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Patendid

Sanyei töötas selle uuendusliku elektrilise hambaharja välja 
koostöös partneriga Shiken Corporation.

Shiken Co., Ltd. on suuhooldusele spetsialiseerunud 
ettevõte, mis asutati 1981. aastal Osakas. Sanyei töötas 
ION-Sei elektrilise hambaharja välja koos patentidega 
„Elektrilise hambaharja patendid“ ja „Titaandioksiidi tootmise 
patendid“ ning nad arendasid ühiselt ja omavad ühiselt 
„Titaanvarda + UV LED valguse“ patente.

Kolm olulist patenti

1 Titaandioksiidvarras  
(tootmine) EP1752999

Titaandioksiidvarraste tootmise 
tehnoloogia, millel on fotokatalüütilise 
funktsiooni saavutamisel tähtis osa.

2 Tõhustatud fotokatalüütiline 
efekt EP1174055

Elektrilise hambaharja patent, mis kasutab 
akut titaanvardale voolu juhtimiseks, et 
fotokatalüsaatori mõju veelgi suurendada.

3 Titaanvarras ja UV LED 
JP5820494

Ühiselt patenditud tehnoloogia, kus UV 
LED-i lisamine fotokatalüsaatori 
(titaanvarda) põhikorpusesse võimaldab 
UV LED-tehnoloogia abil tekitada 
fotokatalüütilist efekti ka keskkonnas, 
kus UV-valgus puudub (pimedas kohas 
või LED-valgustusega kohas).

Meie patentide üksikasjad
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Tõendid

Viide
Streptococcus mutansi kinnitusvõime pärssimine hüdroksüapatiidigraanulil, kasutades TiO2-pooljuhi ja 
päikesepatareiga varustatud hambaharja.
Avaldanud Jaapani Okayama ülikooli käitumusliku lastehambaravi osakond.
* See katse tehti Soladey hambaharjaga (Shiken Corporation), mis põhineb samal tehnoloogial kui ION-Sei.

2 

1. tõend – hambakatu kinnitumine

ION-Sei tehnoloogia mõju tõestamiseks hambakatule tehti apatiidigraanulitega 
(hammastega sarnane kristallstruktuur) võrdlev harjamiskatse, et hinnata S. mutansi tüve 
kinnitumisvõimet hambapinnale.

Pärast 50 võnget tavalise ja ION-Sei hambaharjaga inkubeeriti graanuleid 12 tundi 
temperatuuril 37 °C (kehatemperatuur) hambakaariese peamise tekitaja, S. mutansi 
söötmes. Katse näitas, et tavalise hambaharjaga toimus tohutu bakterite paljunemine, kuid 
ION-Seiga ei olnud bakterid üldse kinnitunud.

Tavaline 
hambahari ilma 

TiO₂-vardata

tehnoloogia 
patenditud 

TiO₂-vardaga 

0 korda

50 korda



UV-kiirgusega TiO₂-varrast leotati 3 minuti jooksul S. mutansi tüve lahuses ja seejärel 
kultiveeriti 48 tundi agarsöötmel. Tõendati, et ION-Sei tehnoloogia oli hambaharja 
steriliseerinud ja bakterite kasvu ei täheldatud, kuid kui ION-Sei tehnoloogiat ei kasutatud, 
täheldati S. mutansi bakterite paljunemist.
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Tõendid

2. tõend – bakterite pärssimine

Bakterite pärssimine ja igemehaiguste vähenemine

Viide
Suuhoolduse taastamine
Avaldanud Yamaguchi ülikool (Jaapan).
* See katse tehti Soladey hambaharjaga (Shiken Corporation), mis põhineb samal tehnoloogial kui ION-Sei.

3. tõend – igemehaiguste vähenemine

Raske parodontiidi (igemehaigus) all kannatavate eakate patsientidega tehtud kliinilised 
uuringud näitasid, et võrreldes tavapärase hambaharjaga vähendas ION-Sei tehnoloogia 
märkimisväärselt igemetaskuvedelikku.

Avaldanud Jaapani Bokeni 
kvaliteedihindamise instituut.

Ilma 

tehnoloogiata
tehnoloogiaga



elektriline hambahari8

Kuidas vähendab ION-Sei™ kaariese riski

Hambaaukude teke ehk kaaries

Suhkru ja süsivesikute tarbimine

S. mutansi bakterid paljunevad, kasutades suhkrut toiduna

Muutused 
hambakatus

Katust 
hambakiviks

Hambakivil on ebaühtlaste 
pindade tõttu lihtne 

hambakattu ladestuda

S. mutansi bakterid 
paljunevad, kasutades 

suhkrut toiduna

S. mutans tekitab happeid

Kaltsium ja fosfor lahustuvad happe mõjul hamba pinnalt

Hambakudede lagunemine põhjustab kaariest (hambaauke)

Pärsib S. mutansi 
kasvu*

ION-Sei – 
fotokatalüütiline 

efekt

Pärsib 
hambakatu 
kinnitumist

ION-Sei – 
nõrkvooluefekt

Pärssimine 
piimhappe 

lagundamise abil

ION-Sei – 
fotokatalüütiline 

efekt



Eelised
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Peamised eelised

Kujundus ja mõtteviis (Jaapani tehnoloogia, Saksa disain).

Uuendus hammaste harjamises, mis kasutab ainulaadset tehnoloogiat.

Tagab ioontehnoloogia abil kauakestva ja põhjalikuma puhastuse – vähendab 
hammastele kleepuvaid baktereid ning seeläbi hambakatu kogunemist, igemehaigusi 
ja hambaauke.

Õrn, kuid väga tõhus – 31 000 võnget minutis.

Looduslikum puhastusmeetod, kasutades hambapasta asemel vett.

Holistiline tervis – puhtam suu, tervem keha, õnnelikum elu, kasu tervisele > elu 
nautimine.

Eeliste kokkuvõte

Mõju (joonised)
Juhtiva kaubamärgi elektriline hambahari

Järgmisel hommikul

Enne harjamist

Pärast harjamist

Enne harjamist

Pärast harjamist

Järgmisel hommikul

Pärsib bakterite 
paljunemist, mis tekitab 

hambakattu

Hoiab hambapinnad 
siledad. Vähendab 

hambakattu

Vähendab 
kaariese riski



Harjapead ja tehnilised andmed
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Mugav igemeäärte harjamiseks
ION-Sei puhastab õrnalt igemeääri, kus on suur oht võimalike probleemide, näiteks 
igemehaiguste tekkeks.

ION-Sei harjapead

ION-Sei tehnilised andmed

Spiraalharjased STANDARD

Hambakatu täiendavaks 
eemaldamiseks.

Spiraalharjased SOFT

Koonilised harjased ulatuvad 
sügavale hammaste vahele.

Spiraalharjased 
COMPACT SOFT

Tagumiste hammaste 
tõhusamaks puhastamiseks.

Ei sisaldu originaalpakendis.

Veekindel | Käepide IPX5 ja laadimisalus IPX7.

Harjamisrežiimid | Sügav, tavapärane, tundlik.

Suurus | Läbimõõt 31 mm, pikkus 234 mm (harjapeaga) / 210 mm (ilma harjapeata).

Mass | 96 g (harjapeaga) / 93 g (ilma harjapeata).

Harjapea | 2 harjapead (pehme ja standardne), mis kuuluvad tarnekomplekti.

Laadimisalus (100–240 V) | Aluse eemaldatav läbipaistev kate lihtsustab 
käepideme asetamist laadimisalusele ja puhastamist. Laadimissüsteemil on 
USB-kaabel, millel on kaks pistikut (saate laadida Ühendkuningriigis ja ELis).

Aku | Teie ohutuse tagamiseks valiti nikkel-metallhüdriidaku, mitte liitiumioonaku. 
Austame teie ohutust.

Laadimisaeg | Umbes 10 tundi. Tööaeg: umbes 40 tsüklit (1 tsükkel = 2 min).

Metall ei tekita allergiat
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Sanyei ja ION-Sei

Sanyei Corporation
Sanyei visioon on innustada inimesi kogema Jaapani mugavust ja 
nautima elu nutikate elustiilikaupade kaudu. 1946. aastal asutatud 
ettevõte, mille peakontor asub Tokyos (Jaapan), avas oma esimese 
rahvusvahelise kontori Hongkongis 1958. aastal ja seejärel Saksamaal 
1969. aastal ning omab nüüd kontoreid kogu maailmas. Olles 
alustanud traditsiooniliste tehnoloogiate tootmise ja patentimisega, 
teevad nad tänapäeval koostööd paljude rahvusvaheliselt tuntud 
tehnoloogia-, tootmis-, patentimis- ja turustusettevõtetega, 
laiendades oma kaubamärgiäri kogu maailmas.

Kodumasinad
Sanyei kodumasinate osakonnal, kuhu kuulub ka 
ION-Sei, on rahvusvaheline turundusmeeskond, labor ja 
oma tehas. Nad täidavad jätkuvalt ettevõtte eesmärki 
tuua oma toodete kaudu inimeste ellu rohkem 
mugavust ja rõõmu.

ION-Sei projekt
ION-Sei projekti raames keskendub Sanyei patenditud 
tehnoloogiaga isikliku hügieeni turule. Nad töötavad 
paljude uuenduste kallal sama kaubamärgi all. 
Tootevalikus üks esimesi on ION-Sei hambahari – koos 
peagi saabuvate teiste toodetega.

Tootmine
ION-Sei on toodetud meie enda tipptasemel Jaapani 
tehases, mis asub Hiinas.

Sanyei kontsern on Hiinas kodumasinaid tootnud alates 
1978. aastast.

Tehasel on aastaid olnud ISO 9001 (kvaliteedijuhtimise) 
ja ISO 14001 (keskkonnajuhtimise) sertifikaadid, kuid 
järgitakse ka Jaapani rangeid ohutus- ja 
kvaliteedinõudeid.



www.ion-sei.com
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