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Szczoteczka do zębów – wczoraj, dzisiaj, zawsze!
Rutyna, obecna w życiu każdego z nas sprawia, że
nie zauważamy w swoim otoczeniu małych spraw,
wiele
rzeczy
staje
się
oczywistymi,
niedostrzegalnymi i powtarzanymi bezwiednie
każdego dnia. Nie zastanawiamy się nad
pochodzeniem przedmiotów użytku codziennego,
traktujemy je jakby były od zawsze, jakby to było
oczywiste, że trzeba pić w kubku, zupę jeść łyżką, a
Najstarsza szczoteczka do zębów
drzwi otwierać klamką. Kiedyś przecież ktoś, w
Niemieccy archeolodzy odkryli w Minden 250letnią szczoteczkę do zębów, wykonaną z kości
sobie tylko znany sposób, musiał wykombinować
zwierzęcej zaokrąglonej na końcu. Poza długością
(ok. 10 cm) nie różni się ona zbytnio od
te wszystkie małe-wielkie rzeczy, które tak bardzo
używanych obecnie.
ułatwiają życie. Weźmy na przykład taką
szczoteczkę do zębów, nasi prehistoryczni
przodkowie nie mieli zielonego pojęcia co to w ogóle jest, do czego mogłoby służyć. Wiedzieli
natomiast, że należy dbać o higienę jamy ustnej. Różnorodne zalecenia na ten temat można
odnaleźć w źródłach pochodzących m.in. ze starożytnej Grecji, Rzymu, Egiptu, Arabii, Chin,
Indii, Babilonu czy Mezopotamii.
Szczoteczka do zębów, to przedmiot, który wraz z pastą
do zębów używany jest do utrzymania czystości zębów i jamy
ustnej. Służy do rozprowadzania pasty po czyszczonej
powierzchni, usuwania resztek pokarmowych i osadu poprzez
pocieranie nią o zęby i tkankę miękką, w tym język i dziąsła. Ale
czy tak jest od zawsze, jak kiedyś radzono sobie z brakiem
szczoteczki. Czy w ogóle nie myto zębów, czy też starano się w
inny sposób dbać o nie. Może kilka zdań z historii szczoteczki
będzie w stanie odpowiedzieć na te nurtujące pytania. Otóż już
od zarania dziejów ludzie w przeróżny
Reklama szczoteczki do zębów.
sposób dbali o utrzymanie higieny jamy
Patyczek rozszczepiony na końcu
to właśnie owa szczoteczka, ale nie
ustnej. Jest to potwierdzone przez liczne
każdy patyczek nadaje się na
wykopaliska archeologiczne, w których
szczoteczkę do zębów, a tylko
pochodzący ze specjalnego
znaleziono takie narzędzia jak gałązki
drzewa, nazywanego przez
Masajów "drzewem
drzew, wykałaczki, ptasie pióra, lniane
szczoteczkowym"
nici czy rybie ości. Już 5000 lat p.n.e.
Zużyta (u góry) i nowa
Hindusi do czyszczenia zębów używali
szczoteczka do zębów
rozwidlonych gałązek oraz specjalnych skrobaczek do czyszczenia
języka. Dbałość o zęby cechowała też starożytnych Greków i Rzymian, a także Arabów, którzy
używali czegoś w rodzaju szczotki. Narzędzie to znane było pod nazwą siwak. W III w. p.n.e.
Arystoteles doradził Aleksandrowi Wielkiemu, by codziennie rano nacierał sobie zęby cienką,

nieco szorstką lnianą ściereczką. Metoda ta była
stosowana bardzo długo. Zostało ona ponownie
udokumentowana w 1602 roku przez Wiliama
Vaughan’a w dziele „Piętnaście Przykazań dla
Zdrowia”. Napisał w nim, że chcąc zachować „białe
i nieskażone zęby powinno się płukać usta po
każdym posiłku, spać
z nieco uchylonymi
Afrykańska szczoteczka do zębów
ustami oraz każdego
Patyk grubości ołówka (brzozowy, dębowy,
ranka
dobrze
leszczynowy lub inny) zaokrąglony na końcu i
rozgnieciony zębami na pędzel. Sposób wykoniania
natrzeć
zęby
takiej szczoteczki opublikował jako pierwszy gen.
lnianym
płótnem
Baden-Powell na początku XX-wieku.
wewnątrz
i
na
zewnątrz”. Około 450-357 p.n.e. żył Hipokrates zalecający
czyszczenie zębów proszkiem składającym się z popiołu
Szczoteczki do zębów z
gryzakiem dostosowane do
głowy zająca i trzech myszy lub wełnianą kulką
potrzeb dzieci
nasączaną miodem, która miała posiadać właściwości
przeciwzapalne. W II wieku p.n.e. rekomendowano usuwanie włóknistych resztek
pokarmów przy użyciu wykałaczek, które były przez Greków nazywane karphos, co
oznacza źdźbło trawy. Wysoką wiedzą i kulturą medyczna cechowały się Chiny w I
w. p.n.e., o czym świadczyć mogą księgi hinduskie Charaki i Susruty. Susruta
zaczyna rozdział poświęcony higienie od szczególnego przesłania: „wcześnie rano
człowiek powinien opuścić swe łoże i
umyć zęby”. Bramini i duchowni
czyścili swoje zęby przez około
godzinę przed wschodem słońca i
przed
recytowaniem
modlitw.
Żaden
religijny
Hindus
nie
rozpoczynał śniadania bez umycia
zębów, języka i jamy ustnej. W
drugiej połowie I w. p.n.e. rzymski
Laserowa szczoteczka do zębów
lekarz Aulus Cornelius Celsus, autor
Pozwala pozbyć się nadwrażliwości dziąseł, wyeliminować ból zęba i
odświeżyć oddech przy jednoczesnej rezygnacji z pasty do zębów. Laser
ogromnego
dzieła,
będącego
jest na tyle słaby, że promień nie uszkadza tkanek. Jednocześnie jest na
kompendium
całej
ówczesnej
tyle silny, że pozwala pozbyć się zanieczyszczeń, które usuwane są za
pomocą tradycyjnego włosia. Zalecany czas mycia zębów taką
wiedzy stomatologicznej zalecał
szczoteczką to 55 sekund.
żucie ligustru, półdojrzałych jabłek i
gruszek oraz płukanie jamy ustnej
łagodnym octem. Natomiast Pliniusz Młodszy, żyjący w latach 61-113, ogłosił swoją
tezę na temat higieny jamy ustnej, która negowała używanie pióra sępa jako
wykałaczki, gdyż mogło to być przyczyną nieświeżego oddechu. Zalecał jednak
stosowanie igły jeżozwierza, która podobno miała właściwości wzmacniające zęby.

W 1020 roku natomiast Awicenna (Ibn Sina), filozof i lekarz arabski napisał traktat
dotyczący zagadnień z dziedziny dentystyki, w którym omówił m.in. stosowanie
specjalnych szczoteczek do czyszczenia zębów. Zalecał jednak ostrożność przy
używaniu jej, „żeby nie uszkodzić szkliwa i blasku zębów”. Tak zwane „patyczki do
żucia”, czyli szczoteczki wykonywane były poprzez żucie lub rozgniatanie małych
gałązek lub korzeni rośli na tyle długo, aż włókna na jednym z końców stawały się
tak luźne, iż przypominały twardą
szczotkę. Może to przywodzić na
myśl efekty jakie widoczne są
podczas żucia wykałaczki. Metoda
ta jest wciąż stosowana przez
niektórych
rdzennych
mieszkańców Australii czy Afryki,
żyjących według starych zasad. W
XV-wiecznej Europie dłubanie w
Silikonowa szczoteczka pozwalająca bezpiecznie i delikatnie
zębach
było
powszechnie
usunąć resztki pokarmu z pierwszych ząbków dziecka i
wymasować dziąsła. Szczególnie polecana dla maluchów,
akceptowane do czasu, kiedy
które uczą się mycia zębów lub nie lubią tej czynności.
Szczoteczkę można włożyć na swój palec.
filozofowie zaczęli uważać takie
zachowanie jaki nieestetyczne, np.
Rhodes pisał: „Nie dłub w zębach swoich nożem, za to weź patyczek lub inną rzecz
czysta, a nikogo nie urazisz”.
Wynalezienie szczoteczki, opisywanej jako rękojeść z osadzonym na niej pod
kątem prostym pękiem włosia, przypisuje się Chińczykom, datując to wydarzenie
na rok 1498. Pierwsza wzmianka o szczoteczce do zębów pojawiła się w XVIIwiecznej chińskiej encyklopedii. Przez następne 400 lat zamysł budowy szczoteczki
nie zmienił się, modyfikacjom ulegały natomiast materiały, z których je
wykonywano. Najprawdopodobniej pierwszą szczoteczkę do zębów produkowaną
masowo stworzył w 1780 roku William Addis z Anglii. Jej rączka była wykonywana z
kości a włókna mocowane były za pomocą drutu w wywierconych przez środek
otworach. Następnie szczoteczka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie
w 1850 roku przyznano H.N. Wadsworth’owi pierwszy patent na szczoteczkę do
zębów, ale masowa produkcja rozpoczęła się dopiero 35 lat później. W latach 80tych XIX wieku pojawiły się doskonałe szczoteczki z rączkami wycinanymi ręcznie z
polerowanych kości krów i włóknami pochodzenia zwierzęcego, np. sierść
niedźwiedzia czy świńskie włosie, mocowanymi pojedynczo w ręcznie wierconych
otworach. Włókna pochodzenia zwierzęcego nie
sprawdziły się, zawierały bakterie, nie schły a pojedyncze
włoski wypadały dlatego zdecydowano się zastąpić je
materiałami syntetycznymi – nylonem, a pierwszą taką
szczoteczkę udostępniono do sprzedaży 24 lutego 1938
Szczoteczki do zębów
roku. Do 1950 roku 50% produkowanych szczoteczek
„Szczęśliwa Para”

posiadało już włosie z włókna syntetycznego. Początek wieku XX przyniósł także
rozwiązania dotyczące trzonka szczoteczki, zamieniając kości zwierzęce na
celuloid. Było to możliwe dzięki odkryciu z 1869 roku, wtedy wynaleziono
tworzywo sztuczne, które stało się substytutem kości słoniowej. Celuloidowe
trzonki były łatwe do wykonania ze względu na zastosowanie do ich produkcji
maszyn, ponadto szczoteczki celuloidowe były kolorowe co umożliwiało członkom
rodziny rozróżnianie ich. Od lat 40 XX wieku celuloid jest wypierany przez różne
tworzywa sztuczne. W XX w. skromna szczoteczka wspięła się na nowe wyżyny. Dr
Robert Hutson, periodontolog z San Jose w Kalifornii, wynalazł pierwszą
szczoteczkę do zębów z miękkimi, zaokrąglonymi na końcach, nylonowymi
włóknami. Nazwał swój produkt "Oral-B".
W 1969r., szczoteczka Oral-B Classic
poleciała na księżyc. Neil Armstrong użył
jej tuż przed swoim historycznym
spacerem po księżycu.
Obok klasycznych szczoteczek do
zębów popularne stały się też tzw.
elektryczne
szczoteczki
do
zębów.
Pierwsza taka wynaleziona została w 1939
roku w Szwajcarii, jednak w produkcji
seryjnej, pod nazwą Broxodent, firmy
Elektryczne szczoteczki do zębów
Squibb, pojawiła się dopiero po 1960r. W
roku 1961 General Electric wprowadził
szczoteczkę z bezprzewodową ładowarką. Końcówka szczoteczki wykonywała ruchy
posuwisto-zwrotne, natomiast w 1987 roku w sprzedaży pojawiła się pierwsza
szczoteczka z obrotową końcówką. Szczoteczki
elektryczne bardzo szybko zyskiwały na popularności,
w latach 90 XX wieku ich sprzedaż notowana była w
wysokości 25% sprzedawanych na świecie. Końcówka
szczoteczki elektrycznej wykonuje ruchy obrotowozwrotne z częstotliwością kilku-kilkudziesięciu tysięcy
ruchów
na
minutę.
Najnowsze
rozwiązania
Szczoteczka do zębów Ultreo uchroni nas
mechaniczne umożliwiają również ruchy pulsacyjne
przed ubytkami za sprawą ultradźwięków.
Wytwarza one bąbelki, które następnie
główki szczoteczki, z częstotliwością do 20 000.
pobudzane są dźwiękiem, poprawiając tym
Dzisiejsze rozwiązania techniki pozwalają na
samym skuteczność czyszczenia. Po dwóch
minutach szczotkowania Ultreo wyłącza się
udoskonalanie szczoteczek, zmienianie kształtu ich
automatycznie.
włosia, dodawanie gumowych elementów czy
wprowadzanie innowacji w budowie i wyglądzie trzonka. Wszystko to po to aby
jakość czyszczenia zębów była na coraz wyższym poziomie. Ma tu też znaczenie
reklama i chęć zdobycia jak największej ilości klientów, gdyż branża ta jest coraz
większa, a konkurencja coraz bardziej zawzięta. Wyróżnić można jednak cztery

podstawowe części główne, które każda współcześnie wytworzona szczoteczka
posiada:
 główka – o długości 2-3 cm i szerokości
1-1,5 cm, na której umieszczone jest
włosie;
 szyjka – część szczoteczki łącząca
główkę z rączką, która często jest
wygięta lub sprężysta ułatwiająca w
ten sposób dotarcie do trudno
dostępnych miejsc;
Różne rodzaje główek szczoteczek do zębów
 rączka – o długości około 10-18 cm za
którą trzymamy szczoteczkę podczas
mycia zębów;
 sztuczne włosie – na główce umieszczone są pęczki włosia zazwyczaj w kilku
rzędach i szeregach. Pęczki mogą mieć różną długość i mogą być na końcu
zaokrąglone. Wyróżniamy dwa rodzaje szczoteczek: pęczkowe (tufted)
mające 5-16 rzędów w 2-3 szeregach i wielopęczkowe
(multi-tufted) z 10-12 rzędami w 3-4 szeregach. Pęczki
mogą być ułożone we wzór waflowy (jak krzesła w
kinie) lub liniowo (jeden za drugim) z wyraźnymi
przestrzeniami między pęczkami.
Szczoteczki możemy podzielić także ze względu na twardość
użytego włosia i wtedy wyróżnia się trzy główne rodzaje: z
miękkim włosiem (soft) – dla osób o wrażliwych dziąsłach, z
twardym włosiem (hard) dla palaczy oraz najczęściej
Szczoteczka dziąsłowa
polecana szczoteczka o średnim
miradent z ergonomicznym,
antypoślizgowym uchwytem
włosiu, tzw. medium. Wyróżnić
dokładnie i delikatnie czyści
można jeszcze szczoteczki z włosiem
obszary niedostępne dla
mieszanym, gdzie zewnętrzne włosie
szczoteczki do zębów lub
szczoteczki międzyzębowej.
jest miękkie a wewnętrzne średnie.
Coraz większe wymagania klientów
zmuszają producentów do wytwarzania szczoteczek do
zadań specjalnych, które mają na celu zadowolenie
oczekiwań konsumenta, stąd możemy znaleźć w sklepach
Pooperacyjna szczoteczka do zębów
takie szczoteczki jak:
CURAPROX CS Surgical Mega Soft
Na główce tej szczotki umieszczono
 kieszonkowe – pozwalają umyć zęby poza domem,
ponad 12000 ultracienkich, gęsto
zbitych włosków CUREN o średnicy
 jednorazowe – z zaaplikowaną już pastą,
0,06 mm. Włosie CUREN nie robi się
 elektryczne,
sztywne pod wpływem wilgoci, dzięki
czemu zachowuje swą naturalną
 dla dzieci – grające, zmieniające kolor,
delikatność i miękkość.
 międzyzębowe – z jednym pęczkiem włosia,

 periodontologiczna – przypominające małą szczotkę do

mycia butelek (ma spiralne włókna), stosowane są do
czyszczenia przestrzeni międzyzębowych,
 kątówki – szczoteczki o małej, okrągłej główce (sześć
pęczków włókien jest ułożonych wokół jednego
znajdującego się w środku), używane głównie do
czyszczenia implantów i powierzchni żujących,
 szczoteczki „sulcus” – posiadające dwa rzędy włosia,
przeznaczone są do czyszczenia głębokich kieszonek
dziąsłowych,
CURAPROX szczoteczka
 szczoteczki z falami dźwiękowymi – szybkie ruchy
pęczkowa 9mm
Miękka szczoteczka jednopęczkowa o
włosia oraz fale dźwiękowe bardzo dobrze usuwają
długości pęczka 9 mm. Szczególnie
polecana do czyszczenia mostów,
płytkę nazębną.
implantów, koron. Niezbędna dla osób
W stomatologii wyróżniono kilka metod szczotkowania
noszących stałe aparaty ortodontyczne.
Tylko taką szczoteczką jednopęczkową
zębów tradycyjną szczoteczką, należą do
można doczyścić dokładnie ząb wokół
zamka
nich:
 metoda roll (wymiatająca) – ruchy okrężne z włosiem
skierowanym do brzegu dziąsła, nachylonym do
powierzchni zęba pod kątem 45° (brak nachylenia na
powierzchni żującej); stosowana tylko przy lekkich stanach
zapalnych,
 metody wibracyjne:
 metoda Stillmana – stosowana przy recesji, ruchy
Klepsydra „Król myje zęby” z
praktycznym uchwytem na
poziome wibrujące, zakończone wymiataniem,
szczoteczkę do zębów, dla
 metoda Basa – ruchy poziome zakończone
dzieci, odmierza czas
prawidłowego mycia zębów.
wymiataniem; użycie jedynie szczoteczek
wielopęczkowych miękkich,
 metoda Chartersa – ruchy poziome z włosiem skierowanym do
powierzchni żującej zęba, nachylonym do jego powierzchni pod
kątem 45° (brak nachylenia na powierzchni żującej); powoduje masaż
dziąsła,
 metoda Fonesa (okrężna) – jedynie dla dzieci,
 metoda pionowa i pozioma.
Obecnie producenci wymyślają także różne innowacje, które
mają przyciągnąć klienta. Są to na przykład włosia zmieniające kolor,
gdy się zużyją, rączki z miejscem na zapisanie daty rozpoczęcia
używania (łatwiej wtedy określić, kiedy należy wymienić szczoteczkę).
Najbardziej zaskakującym elementem jest zamontowanie na
szczoteczce kamery, dzięki której można oglądać na ekranie przebieg
szczotkowania.
Szczoteczka do zębów dla psów

Czym byłby świat bez szczoteczki? Niczym!
Mogę jasno tak stwierdzić po tym jak ważną rolę
odgrywa ona w naszym życiu. To właśnie bez
szczoteczki nie wyobrażamy sobie naszego dnia,
chociaż zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym.
To właśnie ona jest zawsze obecna w łazience,
Szczoteczka do zębów jak cenne pióro
Szczoteczka do zębów Ohso skutecznie przykuwa uwagę.
używana rano, tuż po obudzeniu i
Tym co ją wyróżnia są magazynek na pastę oraz dozownik.
Pozostaje tylko pamiętać o jego regularnym uzupełnianiu.
wieczorem, tuż przed pójściem
spać. To z nią zaczynamy i
kończymy dzień. To ona jest w naszej walizce gdy jedziemy na wakacje, to
ją bierzemy zmieniając mieszkanie, to ona jest gdy nocujemy u znajomych.
To jedna z pierwszych rzeczy jaką kupuje się małemu dziecku, by uczyło się
dorosłości. To ona idzie z dziećmi do przedszkola, później do szkoły. Po
rozmowach ze znajomymi na temat mojej pracy doszłam do wniosku, iż
wiele osób nie wyobraża sobie życia bez posiadania szczoteczki, a
najlepszym przykładem może być koleżanka, która wyjęła natychmiast ze
swojej torebki zapakowaną szczoteczkę i powiedziała, że bez niej nigdzie
Metalowa szczoteczka do
się nie rusza. Nikt też za bardzo nie zastanawiał się nigdy jak jest zrobiona i
zębów
Szczoteczka do zębów
co było przed nią. Ludzie po prostu uznali, że jest i tak było od zawsze. Jest
TiFinity wykonana została
wyłącznie z metalu. Jej
niedoceniana, tak prosta w swojej konstrukcji, nigdy nie zyskuje żadnych
żywotność wynosić ma dwa
pochwał, jest traktowana jak zwykła codzienna rzecz, która jest i musi być.
lata i w tym czasie nie musi
być wymieniana. Zastosowane
Ale pomyślmy jak bardzo by nam jej brakowało jakby jej już nie było?
materiały mają właściwości
antybakteryjne, więc to
Przecież nie możemy umyć zębów innym przyrządem. A higiena jest
zagrożenie jest im zupełnie
najważniejsza w życiu. Nie
niestraszne.
zastanawiamy się nad
codziennością, nad małymi rzeczami, które
sprawiają, że nasz świat jest prostszy i mniej
skomplikowany.
Rozwiązania
techniki
podają nam na tacy przedmioty, które
ułatwiają każdy nasz ruch i każdą czynność,
nawet tę zwyczajną i bardzo prostą, jak
mycie zębów szczoteczką do zębów.
Szczoteczka Bluetooth
Naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą
Powyższy produkt o nazwie Bluetoothbrush jest jeszcze w stadium
koncepcyjnym. Pomysłodawcy to Erik Hernandez i Kevin O'Leary,
odrobinę chociaż poznać nasz świat
którzy pomyśleli, że byłoby fajnie połączyć szczoteczkę do zębów
wychodzi stacja Discovery, która emituje
ze słuchawką Bluetooth. Jak wiele wynalazków tak i ten wydaje się
zupełnie niepraktyczny.
program ‘How it is made?’ Poświęciła ona
także jeden ze swoich odcinków naszej
niedocenianej szczoteczce do zębów: http://www.youtube.com/watch?v=jUWpZZSf87. Dla
Amerykanów jest ona najważniejszym wynalazkiem, bez którego nie można się obejść.
Wygrała między innymi z komputerem osobistym, telefonem komórkowym czy
samochodem. W świecie gdzie wkracza nowy model rodziny 2+pies, to on właśnie staje się

głównym celem życia. Jesteśmy coraz bardziej zwariowani na punkcie czworonogów, stąd też
producenci, starając się wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, dostosowują wszelkiego
rodzaju produkty właśnie dla psów. Przykładem tego są między innymi szczoteczki, których
kształt różni się wprawdzie od tych dla ludzi, to jednak funkcja wciąż pozostaje ta sama.
Szczoteczka do zębów to rzecz tak ważna w naszym życiu, że powstała o niej nawet piosenka
w wykonaniu Fasolek:
Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda,
Tak się zaczyna wielka przygoda.
Myję zęby bo wiem dobrze o tym,
Ten kto nie myje ten ma kłopoty.
Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć.
Ref.:
Szczotko, szczotko, hej szczoteczko ooo,
Sofa w kształcie szczoteczki do zębów
Zatańcz ze mną, tańcz w kółeczko ooo,
projektu studenta z Wielkiej Brytanii
W prawo, w lewo, w lewo, w prawo ooo,
Po jedzeniu kręć nią żwawo ooo.
Bo to bardzo ważna rzecz, żeby zdrowe zęby mieć.
Może warto byłoby nucić te znaną melodię podczas mycia zębów
tak, żeby zauważyć i docenić to co dał nam świat, ulepszoną i tak cudowną
szczoteczkę. Tę małą a jakże ogromną innowację w naszym ulubionym
kolorze i kształcie, którego nie chcemy zazwyczaj zmieniać wyłącznie ze
zwykłego przyzwyczajenia. Pozostaje tylko powiedzieć Szczotko, szczotko,
hej szczoteczko!
Szczoteczka do zębów
dziecięca z herbem oraz
napisem Górnik Zabrze.

Sterylizator UV do szczoteczki do zębów
Urządzenie to dwa otwory, w których umieszcza się szczoteczki do zębów. Po włączeniu do prądu
urządzenie uruchamia dezynfekujące działanie promieniami ultrafioletowymi (2-4 UV na otwór).
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