
130 години
традиция и грижа за 

оралното здраве



TRISA  Feelgood Smart Clean



TRISA - история

През 1887 г. в Тринген, Швейцария е основана фабрика за четки, известна 
днес като TRISA. Тя става първата европейска фабрика за четки за зъби, 
която е сертифицирана по ISO.
През годините TRISA се е превърнала в глобална високо-технологична 
компания с около 1200 служители, работещи за групата. 
Дългогодишното ни сътрудничество с практикуващи стоматолози и водещи, 
в световен мащаб, университети ни прави пионери в областта на оралното 
здраве. Нашата най-съвременна изследователска и тестова лаборатория ни 
позволява да измерваме всички характеристики на нашите продукти. 
Всеки ден от производствените линии излизат повече от един милион 
четки за зъби.
С над 20 години присъствие на българския пазар, марката е много добре 
позната и наложена сред потребителите, благодарение на българо-
швейцарското дружество - ТРИЗА ООД.

Какви са продуктите на TRISA за устна хигиена?

Тrisa предлага на клиентите висококачествени продукти за устна хигиена:
- четки за зъби – механични и електрически;
- интердентални продукти – конци за зъби, интердентални четки;
- почистващи средства за език;
- пасти за зъби;
- води за устна хигиена;
- дентални дъвки.

Разнообразието от четки за зъби на Trisa включва:

- четки, подходящи за почистване на интердентални пространства;
- четки, подходящи за чувствителни зъби и венци;
- четки за пушачи;
- четки за почистване на брекети;
- четки за хигиена на импланти
- четки за деца -  от 0 до 3 г.; от 3 до 6 г. и 6+.

Четките се предлагат във варианти на различна мекота, клинично тествани 
са и са сертифицирани по най-стриктните критерии за качесто (Интегрирана 
система за управление ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001 – 
BRC).

TRISA предлага пасти за чувствителни зъби и ревитализиране на венците, 
за цялостна ефективна грижа за устната хигиена, за ефективно и нежно 
избелване на зъбите и естествено бяла усмивка.
Водата за устна хигиена се предлага в два варианта – за чувствителни зъби и 
за ежедневна грижа за устната кухина.



ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ

Техника за почистване на зъби

Целта е да се постигнат максимално 
добри резултати чрез оптимално 
прилагане на този метод на почистване. 
Повърхността на зъба трябва да се 
изчисти от плаката по такъв начин,че да 
не причини кариес; рискът от възпаление 
на венците и костта да бъде минимален. 

Следната последователност на 
почистване е изпитана като идеална: 
(започва се от долна дясна челюст, 
отзад)

1. Долна челюст – вътрешната страна и
дъвкателните повърхности.

2. Горна челюст –  вътрешната страна
и дъвкателните повърхности.

3. Горна челюст  –  външната страна.
4. Долна челюст –  външната страна.
5. Използвайте специални помощни

средства за почистване на
междузъбните постранства (конец за
зъби, интердентална четка,   клечки за
зъби).

Продължителността на почистването 
трябва да бъде най-малко 2 минути.

Обща информация и съвети за почистване

Малката и средна по размер глава на четката се използват за прецизно почистване.

Мекият или средно твърдият косъм на четката намаляват риска от ожулване и 
нараняване на венеца.

Четката трябва да бъде подменена, веднага щом косъмът е похабен или на всеки 3 
месеца.

След прекаран грип или настинка четката трябва да се смени.

НАЧАЛО



ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ

Правилна
употреба

Метод “нагоре - надолу”
Препоръчва се: за деца и възрастни.
Ъгъл: поставете четката перпендикулярно на зъбната повърхност. 
Движение: а) за деца до 3 години: Горната и долна челюст се събират 
и зъбните повърхности се почистват едновременно с малки движения.
б) над 3 години: горната и долната челюст са отворени и двата реда 
зъби се почистват отделно с кратки движения нагоре-надолу.
Недостатък:  при по-интензивни движения венецът може да бъде 
наранен.
Не се препоръчва: при рецесия на венеца.

Метод на Бас
Препоръчва се: при здрави венци. 
Ъгъл: 45 ° по посока на венеца.
Движение: трептящо движение с лек натиск. Краищата на косъма 
остават на ръба на венеца.
Недостатък: при интензивни движения и силен натиск може да 
възникне нараняване на венеца. 
Не се препоръчва: при отдръпване на венците и наличие на 
клиновидни дефекти.

Метод на Стилман 
Препоръчва се: при отдръпване на венците и дефекти с клиновидна 
форма, чувствителни зъби или тесен ръб на венеца. 
Ъгъл: поставете четката на ръба на венеца под ъгъл от 45 градуса. 
Движение: измитащо движение от венеца към зъбите, няколко пъти за 
всяка група зъби. 
Недостатък: почистването отнема повече време.
Не се препоръчва: при специфични проблеми с венците.

Метод на търкането
Не се препоръчва!
Движение: неконтролирано търкане напред и назад.
Недостатък: несистематично почистване, прекомерен натиск, 
недостатъчно интердентално почистване, ожулвания: емайлът се 
отстранява, което води до клиновидни дефекти, наранявания и отдръпване 
на венеца.
                   

                                                                                                                  автор: Хеди Генхарт, стоматолог



TRISA Profilac Fine Tip

отлична превенция и дълбоко почистване

Благодарение на макро тънките и
гъвкави “Fine Tip” връхчета, коничните

снопчета могат да достигнат 
междузъбните пространства по-лесно
от обикновените влакна, почиствайки

нежно и ефективно.

Заострената компактна глава с 36 
снопчета влакна осигурява лесно 

почистване дори и на трудно 
достъпните места.

Благодарение на ергономичния дизайн 
на дръжката, четката Profilac Fine Tip 
приляга на ръката идеално и осигурява 
отличен контрол и насочване.

Цветната сърцевина с напълно прозрачния заобикалящ кант подчертава 
специалния и луксозен дизайн на Profilac Fine Tip.



TRISA Pro Interdental

Дългите и нежни като 
коприна интердентални 
влакна почистват 
дълбоко  междузъбните 
пространства.

По-късите почистващи 
влакна ефективно 
премахват плаката 
от повърхността на 
зъбите.

Обратната страна 
на главата на 
четката помага за  
отстраняването на 
бактериалната плака.



TRISA четки за зъби
за деца

TRISA bab
y 

TRISA ki
d 

TRISA yo
ung

3 вида четки, 
предназначени 

за различни 
възрастови 

групи. 

Размерът и 
формата са  

съобразени с 
възрастта на 

детето.

Меки влакна 
за нежно и 
ефикасно 

почистване.

Ярки и 
вълнуващи 

цветове, които 
мотивират 

децата да мият 
зъбите си под 

формата на игра.



ПАСТА ЗА ЗЪБИ

Ефективността на устната хигиена много зависи от избора на паста за 
зъби. В зависимост от активните съставки и предназначението им се 
делят на:

Хигиенни
Имат почистващо и освежаващо действие. Съдържанието на абразиви в 
тях служи за отстраняване на зъбната плака.

Профилактични
Съдържанието им е различни активни вещества, които при ежедневна 
употреба осигуряват профилактика на зъбите.

Флуорни
Активната съставка при тези пасти е флуорът, който при ежедневна 
употреба подсилва реминерализацията на емайла. Освен това се 
потискат ензимните процеси в микроорганизмите. В зъбните пасти 
флуорът може да се достави чрез съединения като натриев флуорид, 
амониев флуорид и др.

Солеви 
При тези пасти преобладаващото съдържание от активни вещества са 
соли на макро – и микроелементи. Възпрепятства се образуването на 
бяла материя, плака и подпомага реминерализацията на емайла.

Хлорофилни
Съдържанието на тези пасти е екстракти от лечебни билки – лайка, роза, 
в които се съдържат вещества с противовъзпалително и антибактериално 
действие.



Паста за зъби 
TRISA REVITAL SENSITIVE

Подобрена ревитализираща формула за нежна грижа при 
чувствителни зъби и възстановяване на венците

АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Натриев флуорид
Швейцарски билки         
Ксилитол

ФОРМУЛА
Други активни съставки: Екстракти от швейцарски лечебни 
билки:листа от германска лайка, листа от салвия,цвят от 
арника монтана, цвят от ехинацея, хидратиран силициев 
диоксид.

ОТНОСИТЕЛНА АБРАЗИЯ НА ДЕНТИН (RDA)
RDA приблизително 60 (Университет Цюрих)

ПОЛЗИ ОТ ПРОДУКТА:
Ревитализиращата формула на TRISA REVITAL SENSITIVE с
активните билкови съставки е мощен инхибитор за защита от 
бактерии, в резултат на което се засилва антибактериалния 
ефект - елиминиране на пародонталните патогенни бактерии,
намаляване образуването на плака и възпаления.

TRISA REVITAL SENSITIVE е подходяща за деца над 6 години.

Съдържание на флуор
1450 ppm

Пастата за зъби TRISA REVITAL SENSITIVE е клинично тествана в 
Университет Цюрих и Руски държавен университет. 



АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Натриев флуорид  
Ксилитол

ФОРМУЛА
Други активни съставки: Хидратиран силициев диоксид, 
тетранатриев пирофосфат, динатриев пирофосфат, цинков
цитрат, домифен бромид, цетилпиридинов хлорид, пантенол, 
токоферил ацетат, бисаболол.

ОТНОСИТЕЛНА АБРАЗИЯ НА ДЕНТИН (RDA)
RDA приблизително 50 (Университет Цюрих)/pH-стойност: 6,3

ПОЛЗИ ОТ ПРОДУКТА:
Подобрената формула 8 в 1 на пастата за зъби
TRISA COMPLETE CARE с ксилитол предпазва зъбите от кариес,
образуването на зъбен камък, реминерализира емайла и 
профилактира появата на бактерии в устната кухина.
TRISA COMPLETE CARE възстановява естествената белота на
зъбите, укрепва венците и гарантира свеж дъх.

TRISA COMPLETE CARE е подходяща за деца над 6  години.

Съдържание на флуор
1490 ppm

Пастата за зъби TRISA COMPLETE CARE е клинично тествана в 
Университет Цюрих и Руски държавен медицински университет.

Паста за зъби 
TRISA COMPLETE CARE

Подобрена формула 8 в 1 - за цялостна и ефективна
                                                 грижа за устната кухина



Паста за зъби 
TRISA PERFECT WHITE

Подобрена избелваща формула – за ефективно и нежно 
избелване на зъбите и естествено бяла усмивка

Съдържание на флуор
1490 ppm

АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Натриев флуорид         
Ксилитол

ФОРМУЛА
Други активни съставки: Хидратиран силициев диоксид, 
тетранатриев пирофосфат, динатриев пирофосфат, цинков 
хлорид, домифен бромид, цетилпиридинов хлорид, 
пантенол, токоферил ацетат.

ОТНОСИТЕЛНА АБРАЗИЯ НА ДЕНТИН (RDA)
RDA приблизително 75 (Университет Цюрих), 
pH-стойност 6,7

ПОЛЗИ ОТ ПРОДУКТА:
Подобрената избелваща формула на пастата за зъби
TRISA PERFECT WHITE ефикасно намалява плаката и 
възпалението на венците. Изключително ефективни
избелващи свойства - до 10 дни по-бели зъби.

TRISA PERFECT WHITE е подходяща за деца над 6 години.

Пастата за зъби PERFECT WHITE е клинично тествана в
 Университет Цюрих и Руски държавен медицински университет.



 
             ДЕНТАЛНИ ДЪВКИ
Стоматологична грижа в действие

100% натурален подсладител- Xylitol 

Без захар и оцветители

Стимулира слюноотделянето и подпомага 
нeутрализиране киселинността

Намалява риска от кариес и реминерализира
зъбния емайл 

Освежаващ ментов вкус

Хигиенична блистерна опаковка

Удобна стоматологична грижа в действие 



Вода за уста 
             TRISA COMPLETE CARE

Подобрена формула за цялостна грижа с ксилитол – за ежедневна 
грижа за устната кухина и за здрави зъби и венци

Съдържание на флуор
450 ppm

АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Ксилитол - предпазва от кариес
Натриев флуорид и аминфлуорид - предпазват от 
кариес и укрепват емайла
Цинков хлорид и натриев бензонат - потискат 
образуването на плака.

СВЕЖ АРОМАТ НА МЕНТА

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНИЯ:
Продуктът се понася добре от всички участници в 
теста за приложение, в съответствие с клинично-
дерматологичните и стоматологичните критерии. 
При никой от участниците не са наблюдавани 
нежелани промени на кожата.

РЕЗУЛТАТИ:
COMPLETE CARE намалява развитието на 
бактериите: на стрептококовите мутанти с 61% и 
лактобацилус с 58% в сравнение с началния статус.
COMPLETE CARE намалява плаката в сравнение с 
началния статус.



Вода за уста 
    TRISA REVITAL SENSITIVE

Подобрена ревитализираща формула с ксилитол при наличие на 
чувствителност - за защита на чувствителните зъби и

                                                                  възстановяване на венците

АКТИВНИ СЪСТАВКИ
Ксилитол - потиска развитието на бактериите
Натриев флуорид и аминфлуорид - предпазват от 
кариес
Калиев ацесулфам - предпазва от болезнена 
чувствителност
Натриев бензонат - регенерира венеца

СВЕЖ АРОМАТ НА МЕНТА
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНИЯ:
Продуктът се понася добре от всички участници в 
теста за приложение в съответствие с клинично-
дерматологичните и стоматологичните критерии. 
При никои от участниците не са наблюдавани 
нежелани промени на кожата.

РЕЗУЛТАТИ:
REVITAL SENSITIVE намалява развитието на 
бактериите: на стрептококовите мутанти с 49% и 
лактобацилус с 45% в сравнение с началния 
статус.
REVITAL SENSITIVE намалява плаката и болката при 
чувствителни зъби в сравнение с началния статус. 

Съдържание на флуор
470 ppm



Какво е ксилитол?

Ксилитолът е вид нискокалоричен подсладител и се използва като заместител 
на захарта. Присъства във фибрите на зеленчуците и плодовете, твърдата 
дървесина, царевицата и гъбите и др..Човешкият организъм произвежда ксилитол 
(от 5 до 15 грама) като междинен продукт от нормалния метаболизъм на 
глюкозата. Ето защо той е безвредна алтернатива на захарта и в пълен синхрон 
със здравословния начин на живот.

Приложение: 

- Ксилитолът има същата степен на сладост като захарта, но е с 40 % по-малко 
  калоричен от нормалната захар. (2.4 ксаl/g според стандартите на ЕС и САЩ)
- Mоже да се употребява от диабетици. Има гликемичен индекс 8.5.
- Способства за здравето на устната кухина и зъбите. 
- Ксилитолът на вкус е сладък, но за разлика от захарите не с трансформира
  в киселини, причиняващи кариес. 
- Той спира производството на вредни киселини в зъбната плака, когато се 
  употребява веднага след хранене с храна, съдържаща ферментиращи 
  компоненти.
- Ксилитолът има и подпомагащ реминерализацията на емайла ефект.
- Редовната употреба на ксилитол води до намаляване на причиняващите 
  кариес бактерии (с до 80%) – стрептококус мутанс.
- Ксилитолът намалява и лепливостта на зъбната плака към зъбите.

Вкусови качества: 

Ксилитолът има същата сладост като 
захарта, но не оставя характерния за 
заместителите на захар послевкус

Усеща се “охлаждащ ефект” на езика
при взаимодействието на слюнката с 
ксилитола.

КСИЛИТОЛ



ФЛУОР

Защо е важен флуорът?

Денталните специалисти са категорични в ефективността и ползата на пастите 
за зъби с флуор. Той е основната защитна съставка в тях. Флуорът предпазва 
зъбите от развитие на кариозен процес и неутрализира киселинността.
Направените научни проучвания доказват ползите на флуора в пастите за зъби, 
без да предизвикват вреден ефект върху целия организъм.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да доведе до токсични реакции, трябва да се приемат огромни
количества от пастата с флуор. Това не може да се случи при употребата ѝ два 
пъти на ден.



КОНЦИ ЗА ЗЪБИ
Правилна употреба

Отрежете около 80 см от конецa и навийте единия 
му край на левия среден пръст по посока на 
часовниковата стрелка.

Другият край на конеца навийте на десния среден 
пръст, обратно на часовниковата стрелка.

Между средните пръсти оставете дължина около 10 
см.  

Задръжте конеца за зъби с палците и показалците и го 
изпънете добре.

1. С помощта на палците поставете конеца в 
    интерденталното пространство на горната челюст,
    а  показалците - за долната.

2. Внимателно насочвайте конеца с движение
    напред-назад към контактната точка на зъба в
    интерденталното  пространство.

3. Обхванете с конеца зъба в С-образна форма и го
    движете  3-4 пъти нагоре и надолу по височината му
    като леко достигнете под линията на венеца. По
    този начин почиствате междузъбното пространство.

4. Сменете с противоположната повърхност на зъба и
    продължете да почиствате.

5. За следващото интердентално пространство
     развийте конеца от средния пръст и използвайте
     нова дължина.

Препоръчва се: При страдащи от леко възпаление на венците (гингивит) и чиито 
интердентални пространства са твърде тесни за зъбните клечки или 
интерденталните четки.

Не се препоръчва употреба: При хора с двигателни проблеми на ръката.

Внимание: В случай на неконтролирано издърпване на конеца, съществува риск 
от нараняване на венеца.



КОНЦИ ЗА ЗЪБИ

Конци за зъби без восък

От единични найлонови нишки.
Неподходящи са за много тесни междузъбни пространства.

Конци за зъби с восък

От единична найлонова нишки.
Тънък восъчен слой.
Подходящи са за всякакви интердентални пространства.

Зъбна лента
Гладка повърхност, направена от политетрафлоуретилен.
Добре почистваща се повърхност.
Устойчива на късане.
Подходяща за всякакви междузъбни пространства.

Обемни дентални конци

Нишките се разширяват при контакт със слюнката и при 
търкане.
Повече обем.
Не е подходящ за много тесни междузъбни пространства.

Специални зъбни конци
Състоят се от няколко компонента: частично втвърдени 
краища и мека средна част.
Подходящи са за почистване на: брекети, импланти, 
зъболекарски уреди и широки интердентални пространства.



АКТИВЕН ЧИСТ 
ВЪГЛЕН

TRISA дентални конци със 
специално разработено

покритие от активен въглен.

Ефективно почиства
междузъбните пространства, 

надеждно премахва плаката и 
частиците от храна.

Помага за премахване
на оцветяването.

Ефективно защитава от 
образуване на плака.

Освежаващ ментов вкус.



ИНТЕРДЕНТАЛНИ ЧЕТКИ 
Правилна употреба

1. Леко огънете четката, когато я използвате за
    почистване  на страничните зъби, така че 
    хоризонталните движения да се извършват под
    прав ъгъл.
2. Поставете четката на ръба на венеца  в 
    интерденталното пространство с помощта на фини
    движения.
3. Движете бавно напред и назад в хоризонтална
    посока.
4. Натиснете леко венците, за да ги масажирате.
5. Изплакнете четката старателно.

Препоръки

Изберете правилния диаметър: четката трябва да запълни плътно 
интерденталното пространство.

Четката трябва да надвишава интерденталното пространство по дължината му.

Не използвайте паста за зъби.

Внимание: не прегъвайте четката поради риск от счупване на основата.
Използвайте четката няколко пъти като след всяка употреба я изплакнете под 
течаща вода.

Приложение

За почистване на пространството между зъбите.

Използването е възможно и ако имате тесни междузъбни пространства (четките 
се предлагат в различни размери).

Особено подходящи са за хора, страдащи от гингивит (възпаление на венците) и 
пародонтит.



ИНТЕРДЕНТАЛНИ ЧЕТКИ
Space Brush

Интерданталните 
четки на TRISA със 
своите 3 върха следват 
естествената форма 
на интерденталните 
пространства и 
почистват прецизно 
тези зони.

Вертикалните 
влакна 
почистват 
прилежащата 
площ.

Уникалните 
за полиране 
рамена 
помагат за 
отстраняването 
на 
хранителните 
остатъци и 
оцветяванията.

Хоризонталните 
нишки почистват по 
линията на венеца 
и предотвратяват 
нараняване и 
възпаление.

Венците нежно се 
масажират и стимулират 
от меката като коприна 
плъзгаща зона.



Спираловидните четки се предлагат в 
6 различни размера на диаметъра за 

оптимално почистване на междузъбните 
пространства. 

Меките и цветни влакна се грижат за 
по-лесната употреба.

Голямата гъвкавост във всички 
посоки спомага за достигане на 

труднодостъпните зони.

Защитната капачка служи и за 
удължаване на дръжката.

ИНТЕРДЕНТАЛНИ ЧЕТКИ



ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИК
Правилна 
употреба

1. Почистете зъбите с механична или електрическа
    четка за зъби.

2. Внимателно изтържете езика 4-8 пъти с четката 
    за почистване на език.

Езикът е около 25% от повърхността на устната 
кухина.  Действителната повърхност би била 
много по-голяма, ако се вземат под внимание 
многобройните пукнатини и вкусови папили.

Повърхността на езика е среда за развитие на 
милиони бактерии, които могат да се размножават 
безпрепятствено и това често води до плътен бяло-
жълтеникав или кафеникав слой.

Дори след цялостно почистване на зъбите, 
бактериите, произхождащи от езика, отново ще 
се установят върху повърхността на зъбите. 
Тези бактерии и тяхното  разлагане са основни 
причинители на лошия дъх.

Език



ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИК

ДВОЙНО 
ДЕЙСТВИЕ прецизно 

почистване

ефикасно
почистване

Ефикасно почистване
Твърдата повърхност на четката 
служи за отстраняване на 
упоритата плака на езика.

Прецизно почистване
Меката повърхност служи за фино 
почистване.



До 8 пъти по-добро почистване* благодарение на 30 000 
sonic движения и техния хидродинамичен ефект. 
TRISA Sonic Professional отстранява плаката до 8 пъти по-
добре от стандартните четки за зъби в по-достъпните зони*.

Total mean value Approx mean value Cervical mean value

Традиционна четка за зъби

TRISA SONIC сменяема почистваща глава 
X – позиционирани влакна и различна 
дължина на косъмчетата за ефективно 
почистване.

TRISA SONIC SENSITIVE сменяема 
почистваща глава с гладки като коприна 
конусовидно заоблени връхчета за нежно 
почистване на зъбите и венците.

* университетско проучване, данни TRISA AG.

Възможност за смяна на почистващата глава

TRISA Sonic Professional



За професионално дълбоко почистване

Превъзходно дълбоко
почистване, благодарение

на 30 000 SONIC 
движения 

ВКЛ./ИЗКЛ.

ПОЧИСТВАНЕ
Ефективно почиства
повърхността на зъбите
и междузъбните
пространства.

МАСАЖ
Масажира венците и
деликатно почиства 
зъбите.

Равномерно 
почистване на всеки 

30 секунди 
Автоматичен  

TIME CONTROL
сигнализира за

преминаване 
към следваща

 зона на зъбите.
След две минути 

следва
по-продължително 
прекъсване, което

показва, че е 
достигнато времето 

за почистване,
препоръчвано от 

стоматолозите.

SMART DISPLAY
Елегантен дисплей

показва текущата 
операция.

Режим на 
почистване и масаж
(CLEAN/MASSAGE)

Светлинен  
индикатор

предупреждава при 
необходимост от
презареждане на 

батерията.

Светлинният 
индикатор 
премигва, 

по време на 
зареждането,

докато батерията
не бъде напълно 

заредена.
Автоматичен адаптор

на волтажа
(100 - 240 волта)

позволява 
използване 

навсякъде по света. 
Едно зареждане 

на батерията е 
достатъчно за период

от 1 седмица 
(2 x 2 минути на ден).



Триза ООД
с. Гара Елин Пелин, п.к. 2109

ул. “Индустриална” №2
тел: 02/963 46 91

trisa@trisa.bg; www.trisa.bg@TrisaBulgaria




