
DESCUBRA COMO UMA ROTINA DE 
CUIDADO ORAL DEVE SER!
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INTRODUÇÃO
Parabéns por ter tomado esse primeiro passo no caminho para um sorriso mais branco e luminoso ao 
adquirir esse aparelho de cuidado oral ISSATM play. Antes de começar a aproveitar todos os benefícios dessa 
tecnologia sofisticada de cuidado dental no conforto do seu lar, por favor, leia atentamente as instruções 
contidas nesse manual.
Por favor, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR e utilize o produto somente conforme previsto e 
descrito neste manual.

 ADVERTÊNCIA: Não é permitida nenhuma modificação nesse equipamento.

INTRODUÇÃO AO ISSATM play
Com um design flexível, ergonômico e movido a pilhas AAA, o ISSATM play é a solução de cuidado oral 
mais dinâmica já vista. Sua cabeça híbrida é durável e combina cerdas de silicone ultra-higiênico com 
cerdas de polímero PBT para uma limpeza mais vigorosa porém delicada com as gengivas. Experimente a 
potência da Tecnologia de Pulsações Sônicas usando o mesmo movimento que com uma escova manual.

SILICONE DE GRAU MÉDICO

CERDAS EM POLÍMERO PBT

MANUAL COMPLETO 
DO USUÁRIO
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COMO USAR O ISSATM play

USO PREVISTO: Usar em casa para limpar somente dentes e gengivas de modo a promover melhor higiene oral. 

ROTINA DE ESCOVAÇÃO RECOMENDADA
Recomendamos usar a técnica abaixo com o seu ISSATM play durante 2 minutos, duas vezes ao dia para 
uma limpeza mais eficaz:

CUIDADO: Se você sentir algum desconforto ao usar o seu aparelho FOREO, descontinue imediatamente o 
uso e consulte um médico. Se encontrar sangue na superfície da escova, por favor limpe o aparelho com água 
ou com o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO

COMO LIMPAR O ISSATM play
Após usar, limpe o aparelho com água morna e esfregue levemente as cerdas com os dedos. Recomendamos utilizar 
o Spray de Limpeza de Silicone da FOREO e enxaguar com água morna para melhores resultados. Deixe secar ao ar.  

OBSERVAÇÃO: Nunca utilize produtos de limpeza que contenham álcool, gasolina ou acetona. Evite usar pastas 
de dente que contenham um agente branqueador com o aparelho.

COMO TROCAR AS PILHAS
Para remover as pilhas, segure o aparelho pela base do cabo de silicone, com os dedos na parte da frente e de trás 
do cabo, e aperte para remover o fundo. Substitua as 2 pilhas AAA e acople novamente o fundo, apertando bem. 

2.   Remova as pilhas 
usadas.

1.   Aperte cuidadosamente 
a base do cabo de 
silicone do ISSA™ play 
e solte o fundo.                                                       

3.   Insira 2 novas pilhas 
AAA, respeitando 
a polaridade 
correspondente.

4.   Acople novamente o 
fundo, apertando bem.

APLICAR PASTA DE DENTE 

Use uma pasta de dente comum 
e pressione o botão central para 
ligar o seu ISSA™ play.

ESCOVAR

Escove os dentes usando 
movimentos longos e circulares 
durante 2 minutos, sendo 30 
segundos para cada quadrante da 
boca.

ENXAGUAR

Desligue seu aparelho 
pressionando o botão central 
novamente. Enxágue a boca e o 
ISSA™ play. Repita duas vezes ao 
dia para um sorriso mais fresco e 
luminoso!
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IMPORTANTE PARA MAIOR SEGURANÇA
• Se tiver qualquer preocupação médica, consulte um médico antes de usar o ISSATM play. 

• Se estiver fazendo qualquer tratamento oral, consulte o seu dentista antes de usar.  

• Evite deixar o aparelho diretamente sob a luz do sol e nunca o exponha a calor extremo ou água fervente.  

• O uso do aparelho por, em ou perto de crianças ou pessoas com capacidades físicas e mentais reduzidas 

exige supervisão cuidadosa. 

• Interrompa o uso deste produto se parecer danificado. Este produto não contém peças reparáveis. 

INFORMAÇÃO DE DESCARTE
Descarte de equipamentos eletrônicos usados (válido para a União Européia e outros países europeus com sistema 
de reciclagem).

O símbolo da lixeira riscada com um X indica que esse aparelho não deve ser tratado como lixo doméstico, mas 
sim levado ao ponto de coleta apropriado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Você ajudará 
a prevenir possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana descartando os aparelhos cor-
retamente. A reciclagem de materiais também ajuda na conservação de recursos naturais.  Para mais informações 
sobre como reciclar seu aparelho, por favor entre em contato com serviços de coleta de resíduos na sua vizinhança 
ou no local de compra.

Para mais informações de como reciclar seu aparelho, por favor contate o serviço local de eliminação de resíduos 
domésticos ou o local onde a compra do aparelho foi realizada

ESPECIFICAÇÕES
MATERIAIS:                                 Silicone biocompatível & polímero PBT 
COR:                                            Black/Cobalt Blue/Summer Sky/Wild Strawberry/Pink 
TAMANHO:                                159mm x 30mm x 24 mm 
PESO:                                           61 g 
BATERIA:                                      2x pilhas AAA 
MODO DE ESPERA:                    180 dias 
FREQUÊNCIA:                              216 Hz 
NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO:       <50 dB 
INTERFACE:                                 1 botão  

Renúncia: Os usuários desse aparelho o fazem por seus próprios riscos. Nem a FOREO, nem os seus varejistas 
assumem responsabilidade ou sujeição por quaisquer danos, físicos ou não, que resultem, direta ou indireta-
mente, do uso desse aparelho. Ademais, a FOREO reserva-se o direito de revisar esta publicação e fazer alter-
ações periódicas no seu conteúdo, sem obrigação de notificar qualquer pessoa dessas revisões ou mudanças.  

O modelo poderá ser modificado para melhorias sem aviso prévio.   
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