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Tandborsten gör rent dina tänder – 
Vad gör rent din tandborste? 

 
 

Enkel, snabb och effektiv desinficering av alla typer av tandborstar. 
 

 

 



Tack för att ni har köpt CLEAN BRUSH 
CLEAN BRUSH är den mest hygieniska och effektiva metoden för 
desinficering av tandborstar på marknaden! Passar vanliga tandborstar, 
mellanrumsborstar, elektriska tandborsthuvuden m.m. 
 
 
Gör så här 

 

På undersidan av CLEAN BRUSH sitter batterifacket. Öppna batteriluckan och stoppa 
i 2 st AA-batterier. Se till att + och – hamnar rätt enligt märkningen i botten av 
batterifacket. 

1. Skölj noga av tandborsten och skaka av allt överflödigt vatten. Öppna 
sedan locket till CLEAN BRUSH och placera tandborsten så att UV-
ljuset lyser in mellan borststråna. 

2. Stäng locket. Lampan tänds och kommer att lysa i 6-8 minuter och 
därefter slockna automatiskt.  

3. UV-behandlingen är nu färdig! 
 

CLEAN BRUSH bör användas 3 till 4 ggr/vecka för att eliminera bakterier och virus så 
effektivt som möjligt. Vet du om att du tillfälligt har mycket bakterier eller virus i 
kroppen kan CLEAN BRUSH användas efter varje tandborstning för att på så sätt 
hjälpa infektionen att gå över snabbare. 

 
 

Läs detta innan du använder din CLEAN BRUSH 
 

• Om CLEAN BRUSH hamnar i vatten så ta upp den omedelbart. Ta ur 
batterierna och låt den torka. 

• CLEAN BRUSH är utrustad med ett ultraviolett minilysrör, en s.k. UV-lampa. 
UV-ljus kan vara skadligt för ögonen. Därför finns det en säkerhetsbrytare som 
stänger av UV-lampan så fort locket öppnas. Om denna säkerhetsfunktion går 
sönder eller manipuleras så ska produkten slängas (som elavfall). När locket är 
stängt är det helt ofarligt att titta på lampan. 

• CLEAN BRUSH ska endast användas för hygienisk rengöring av tandborstar. 
• CLEAN BRUSH får inte rengöras med bensin, aceton, thinner, fönstertvätt 

eller andra lösningsmedel. Rengöring ska endast ske med vatten eller en mild 
tvållösning på en lätt fuktad trasa eller papper. 

• CLEAN BRUSH tar inte bort tandkrämsrester eller liknande på tandborsten. 
Skölj därför tandborsten noga och skaka av så mycket vatten som möjligt 
innan den desinficeras. 

 



Så här fungerar CLEAN BRUSH 
 

Rengöring med UV-ljus är en väl beprövad och använd metod på sjukhus över hela 
världen för att desinficera bl. a. operationsutrustning. Det används även för 
vattenrening och luftrening samt i många andra sammanhang när kemikalier eller 
hög temperatur inte är ett alternativ. 
 
Behandling med UV-ljus är en mycket miljövänlig metod för rengöring. Inga 
kemikalier behövs och inga restprodukter skapas. 
 
Munhålan är en idealisk plats för bakterier och virus att leva och frodas i. 
Tandborsten själv förvärrar saken eftersom bakterierna lever kvar i tandborsten så 
länge den är fuktig. Det tar mer än ett dygn för en tandborste att bli helt torr. 
Eftersom de flesta borstar tänderna fler gånger per dygn hinner tandborsten aldrig 
torka ur. 
 
Detta innebär alltså att du återinför de ”gamla” bakterierna i munnen vid nästa 
borstning! 
 
 
Fördelar med CLEAN BRUSH 

• Enkel och snabb att använda.  
• Tandborstfodral och rengöring i ett. 
• Miljövänlig – inga kemikalier används. 
• Beprövad och säker metod.  
• Sparar pengar – tandborsten behöver inte bytas lika ofta.  
• Passar de flesta tandborsttyper på marknaden.  
• Minimerar risken för spridning av förkylningar, influensa m.m. till andra 

familjemedlemmar.  
• Bli snabbare frisk genom att inte återinföra en "smittad" tandborste  

i munnen igen. 
• Enkel att ha med på resan. 

 
Bra att veta 
 

• För att vissa elektriska borsthuvuden ska få plats kan den blå gummiklämman 
behöva tas bort. Vrid den då ett ¼ varv och dra rakt upp. 

• Det finns inga delar eller komponenter inuti CLEAN BRUSH som kan bytas ut. 
• Detta är inte en leksak. Förvara din CLEAN BRUSH oåtkomlig för små barn. 
• Efter rengöringen kan en svag lukt av ozon kännas. Detta är en del av 

desinficeringsprocessen och helt normalt 
 



99 % av alla bakterier elimineras 
 

UV-ljuset slår ut 99 % av alla bakterier och virus som finns på din tandborste. Detta 
sker relativt snabbt men för att få optimalt resultat är CLEAN BRUSH aktiv ytterligare 
lite längre tid. (Stängs av automatiskt.) 
 
Följande är exempel på bakterier, svamp och virus som CLEAN BRUSH eliminerar: 

• Colibakterier 
• Flera typer av stavformade och coliforma bakterier 
• Tuberkulosbakterier 
• Neisseriabakterier 
• Salmonellabakterier 
• Streptokockbakterier 
• Stafylokockbakterier 
• Penicilliumsvamp 
• Hepatitvirus 
• Influensavirus 
• Poliovirus 
• Herpesvirus 

 
 
 
 

SPECIFIKATIONER 

Strömförsörjning: 2 st 1,5 Volt alkaliska AA-batterier (ingår ej) 

Mått: 222 x 63 x 29 (L x B x H i mm) 

Vikt: 136 g 

Livslängd UV-lampa: ≥8000 timmar 

Våglängd: 253,7 nm 

Lystid per behandling: c:a 6-7 minuter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leverantör: 
SPARX 
Box 6121 
129 07 HÄGERSTEN 
www.cleanbrush.se     V. 4.0 


