
A saúde  buca l  é  impor tante

Alguns dados básicos sobre  
as escovas elétricas

• As escovas elétricas oferecem uma ação 

limpadora de tipo mecânico que ajuda a eliminar 

a placa bacteriana.

• Existem dois tipos principais de escovas 

elétricas: oscilante-rotacional e sônica.

• As escovas elétricas podem incluir características 

úteis como temporizadores de escovação, 

sensores de pressão, modos de escovação e 

cabeças especiais.

Quer aprender mais sobre as escovas elétricas?

Consulte com o seu profissional dentista ou acesse  

www.oralb.com

Dois tipos de escovas elétricas

•	 Oscilante/Rotacional. Este tipo de escovas conta 

com uma cabeça pequena e circular que oscila 

alternativamente de direita a esquerda com 

um movimento circular que ajuda a eliminar a 

placa. Uma cabeça pequena é muito útil para 

a limpeza das áreas de dífcil acesso da boca. 

Quando use uma escova 

oscilante-rotacional, deve 

deslocar suavemente 

a cabeça de um dente 

ao outro e deixar que a 

escova realize a limpeza.

•	 Sônica. Este tipo de escovas usa um movimento 

de limpeza por vibração lateral para eliminar a 

placa bacteriana. A cabeça da escova é muito 

similar à de uma escova manual. Quando use 

uma escova sônica, deve 

realizar a escovação da 

mesma forma que com 

uma escova manual.

COMO SÃO AS 
ESCOVAS ELÉTRICAS?

Continuando o Cuidado que Começa no Seu Consultório.



Modo de escovação: Esta característica 

deixa você escolher a forma de escovação. 

Por exemplo, se seus dentes apresentarem 

sensibilidade, pode empregar o modo 

suave. Seu dentista ou higienista 

pode recomendar um modo específco 

de escovação que se ajuste às suas 

necessidades.

Cabeças: das escovas elétricas se 

apresentam com diferentes formas 

e tamanhos para ajustar-se às suas 

necessidades. As cabeças especializadas 

podem oferecer benefcios como uma 

avançada limpeza interdental.

As escovas elétricas também oferecem uma 

ampla variedade de características especiais como 

temporizadores de escovação, sensores de pressão, 

modos de escovação, cabeças específicas e telas LCD.

Temporizador de escovação: A maioria das pessoas 

emprega menos de 1 minuto na escovação quando usa 

uma escova manual. Um temporizador de escovação 

ajuda você a assegurar que dedica à escovação os  

2 minutos que os profissionais dentais recomendam.

Sensor de pressão: Ajuda você a saber se exerce muita 

pressão durante a escovação, desse modo não machucará 

suas gengivas.

Como são as  
escovas elétricas?

Às vezes as características especiais estão incorporadas na escova.  
Outras vezes, são apresentadas em elementos independentes.

Temporizador  
de escovação

Sensor de 
pressão

Modos de escovação

As escovas elétricas podem ajudar você a ter uma 

limpeza superior nos dentes, eliminando maior 

quantidade de placa bacteriana.

As escovas elétricas recaregáveis são conectadas 

à rede elétrica, desse modo estão sempre 

preparadas para serem usadas. Recomenda-se 

substituir a cabeça cada 3 meses,  

ou quando estiver desgastada.

Existem diferentes tipos de escovas 

elétricas. Por exemplo, um tipo 

emprega um movimento oscilante 

rotacional e o outro tipo utiliza uma 

ação sônica (vibração) para limpar 

os dentes.
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