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ORAL-B GENIUS 9000 – BÄST I TEST  
  

Ett nyligen genomfört kliniskt utvärdering av eltadborstar gjord av Testfakta Reserch visar att Oral-B 
Genius 9000 erhöll bäst testresultat.     

 
Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag, specialiserat på tester och utvärderingar av 
konsumentprodukter. Testfaktas uppdragsverksamhet (Testfakta Research) har på uppdrag av Oral-B 
(Procter & Gamble Sverige AB) genomfört ett jämförande laboratorietest av elektriska tandborstar. 
Syftet med testet är att jämföra kvalitet och prestanda för ett representativt urval av konkurrerande 
fabrikat på den svenska, norska, danska, och finska marknaden. 
 
Testet omfattar totalt fyra elektriska tandborstar i premiumkategorin:  
 
1. Oral-B Genius 9000 + Cross action  
2. Philips Sonicare Diamond Clean + HX6068/26  
3. Jordan Clean Premium + Clean head  
4. Colgate Proclinical A 1500 + Tripe clean  
 
Sammanfattning av resultat från testet:  
 
Tyngdpunkten i testet har varit eltandborstarnas förmåga att ta bort plack, förebygga uppkomsten av 
plack och 
förmågan att förbättra tandköttets tillstånd. Testresultatet visar på relativt stora skillnader i förmågan 
att ta bort plack, förebygga uppkomsten av plack och framförallt förmågan att förbättra tandköttets 
tillstånd. 
 
Totalvinnare i testet blev Oral-B Genius 9000 med betyget 4,4 följt av Jordan med 4,1. Oral-B Genius 
presterar klart bäst i samtliga ”kliniska” moment som innefattar:  
 

 Klinisk utvärderingen av tandborstarnas förmåga att eliminera plack 

 Klinisk utvärdering av tandborstarnas förmåga att reducera plack över tiden (långtidseffekt) 

 Klinisk utvärdering av tandborstarnas inverkan på tandköttet (gingival effekt) 
 

För en optimal tandborsning är det viktigt att användare inte borsta för hårt och att inte missa zoner i 
munnen. För maximal effekt är Oral-B Genius 9000 utrustad med tekniska hjälpmedel, speciellt 
framtagna för att förbättra användarens munhälsa, vara skonsam mot tänderna och effektiv mot plack:  
 
• Position Detection: Oral-B Genius 9000 är utrustad med Detection Teknologi som med hjälp av 
mobiltelefonens kamera läser av vilka områden i munnen du har borstat. Detta hjälper användare inte 
missar något område i munnen. 
  
• Oscillerande borsthuvuden: Oral-B’s runda borsthuvud rensar tand för tand och är effektiv mot plack 
och samtidigt skonsam för tänderna och tandköttet. I kombination med Position Detection Teknologin 
ger det användaren alla förutsättningar till en överlägsen rengöring varje dag.  
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• Trycksensorteknik: Skyddar tandköttet genom att varna användarna med en visuell varning när 
användare borstar för hårt, samtidigt som borsten automatiskt saktar ner sin hastighet för att inte skada 
tänderna eller tandköttet.  
 
 
• Professional Timer: Säkerställer att användaren borstar sina tänder tillräckligt länge vid varje 
använding och enligt tandläkarnas rekommendationer på minst 2 minuter vid varje borstningstillfälle. 
 
Alexandra Hoby, Brand Manager på Oral-B i Norden kommenterar resultatet av testet: 
”Testresultatet isäg är inte förvånande och bevisar egentligen det vi redan anade, nämligen att Oral-B 
Genius 9000 är klinist bevisad att vara den mest effektiva eltandborsten när det kommer till förmågan 
att eliminera plack, reducera plack över tiden samt tandborstens inverkan på tandköttet. Det är mycket 
glädjande att kunna erbjuda våra konsumenter den bästa och mest efektiva eltandborsten på 
markanden, bland de testade produkterna.” 
 
 
För produktinformation ellerbilder, vänligen kontakta: 

Stefan Rydheim, Presskontakt, MSLGROUP 
Telefon: 070 833 79 04 
E-post: stefan.rydheim@mslgroup.com 
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