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közleménye
az interneten a https://www.emmi-club.de/hu/ webhelyen elérhető honlapon reklámozott

ultrahangos fogkefe állatokon történő használatával összefüggésben
Állatorvos kollégáink hívták fel a köztestületünk figyelmét arra, hogy egyes vállalkozók a hivatkozott
honlapon reklámozott ultrahangos fogkefét úgy hirdetik, és úgy ajánlják, mintha ez a fogkefe
alkalmas lenne az állatok fogköveinek eltávolítására. Tudomásunk szerint 2015. december 6-án az
egyik budapesti hotelban olyan rendezvényt tartanak majd, ahol ezt a készüléket kifejezetten a
fogkövek eltávolítására alkalmas eszközként kívánják majd eladásra és felhasználásra ajánlani.
Ezzel összefüggésben felhívjuk az állatorvos kollégáink, az állattartók és különösen a
kutyakozmetikusok figyelmét arra, hogy az ultrahangos fogkefe használata biztosan nem alkalmas
az állatok fogköveinek a szakmai szabályok szerinti eltávolítására!
Ezzel megegyezően, a jelzett honlapon is olyan leírás olvasható, amiben még emberek esetében
sem tulajdonítanak a készüléknek ilyen hatást és szerepet (idézet a hivatkozott honlapról):

„Emmi-dent ultrahangos fogtisztító rendszer - Ultrahang
Az elektromos fogkefék egyre népszerűbbek, fogászati minőségű szájápolást ígérnek otthonra. Az Emmi-Dent, a vezető
ultrahangos fogkefe, amely a súrolásmentes és egyben kímélő, védő fogtisztítási trendet képviseli. Ez hatékony megelőzést
és kímélő fogfehérítést jelent, teljesen dörzsölésmentesen. Az Emmi-Dent a kefébe integrált ultrahang-mikrochip
segítségével generál ultrahangot. Világszerte egyedülálló találmány. Ez a chip 96 millió ultrahang-impulzust (rezgést)
gerjeszt percenként és ezeket a sörtéken keresztül továbbítja. A speciálisan kifejlesztett nanobuborékos-fogkrémmel együtt
fejti ki hatását a fogakra és mélyen a fogínyben. Az Emmi-Dent végső soron ultrahangos fogtisztítás otthonában. Ez a
kedvelt és ugyanakkor forradalmi módszer messze túlmutat a hagyományos szonikus fogkeféken és fogainak egyedülálló
tisztítását teszi lehetővé. Így eltávolíthatja a káros baktériumokat még a nehezen hozzáférhető területekről is.”

A Magyar Állatorvosi Kamara felhívja a figyelmet arra, hogy az ultrahangos fogkefe legfeljebb az
állatok fogazatának alapos megtisztítására alkalmas. Ezzel segítheti ugyan a fogkőlerakódás
megelőzését, de ez nem helyettesíti az időnként szükségessé váló szakszerű fogkő-eltávolítást! Az
ultrahangos fogkefe használata semmilyen módon nem lehet alternatívája, helyettesítője az
állatorvosok által elvégzett szakszerű ultrahangos fogkő-eltávolításnak, akkor sem, ha az ultrahangos
fogkefék eladásában érdekeltek esetleg mást állítanak.
Budapest, 2015. december 3.
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