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ABSTRAKT 
Bakalářská práce je zaměřena na design ústní sprchy s integrovanou nádobkou na vodu o 

objemu 150 ml. Důraz byl kladen zejména na ergonomii držení, stabilitu, intuitivní ovládání 

a informovanost o stavu baterie. Práce se zabývá analýzou současného trhu, základními 

technickými a ergonomickými parametry a popisem navrženého řešení. 

  

KLÍČOVÁ SLOVA  
cestovní ústní sprcha, ústní irigátor, ústní hygiena, voda, design 

 

 

 

 

ABSTRACT 
The bachelor thesis is focused on design of an oral irrigator with an integrated water 

container with a volume of 150 ml. Emphasis was placed on ergonomics, stability, intuitive 

control and information about the state of the battery. The project deals with analysis  

of the current market, basic technical and ergonomic parameters and description of  

a proposed solution. 
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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je navrhnout cestovní ústní sprchu neboli ústní irigátor. Ústní 

sprcha je domácí pomocník pro péči o zuby, mezizubního prostoru a dásní. Nenahrazuje ale 

zubní ani mezizubní kartáček. 

Pracuje s proudem vody, který může mít různou intenzitu podle počtu programů, kterými 

sprcha disponuje. Pomáhá tam, kde se kartáček nedostane a napomáhá s péčí o dásně, jejich 

prokrvováním a masírováním. Velmi dobře pomáhá při čištění ortodontického aparátu a 

lidem se zubními implantáty nebo můstky. Jednou z hlavních komponentů je nádobka na 

tekutinu, která se podle typu ústní sprchy nachází v rukojeti, nebo v hlavním těle sprchy. 

Nádobku je možné naplnit vodou z vodovodu, nebo ústní vodou. [1] 

Péče o ústní dutinu se v dnešní době stává více a více samozřejmou nejen doma, ale i na 

cestách. Proto se na dnešním trhu vyskytuje nejen velké množství produktů, ale i typů 

ústních irigátorů, které se mohou lišit kapacitou zásobníku, nebo počtem programů. 

Problémem těchto produktů je nedostačující kapacita zásobníku a informovanost o stavu 

produktu. Cílem této práce je zlepšit poskytování informací o zařízení uživateli, skloubit 

pohodlnou manipulaci s přístrojem s dostatečným objemem nádobky a respektovat při tom 

ergonomii a funkčnost.  
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

2.1 Designerská analýza 

2.1.1 Historický vývoj 

S myšlenkou na čištění mezizubního prostoru pomocí proudu vody přišel jako první Dr. 

Clarence D. Matteson. V roce 1958 získal patent na hydraulickou ústní stříkačku. Za 

vynálezce jsou ale považováni Gerald Moyer a John Mattingly, kteří roku 1962 

zkonstruovali první ústní sprchu (Obr. 2-1) značky Aqua Tec Corp, dnes známé pod názvem 

Water Pik. [3] [4] 

 

Obr. 2-1 První ústní sprcha z roku 1962 od firmy Aqua Tec Corp [5] 

2.1.2 Příklady stávajících produktů 

Panasonic EW1411H 

Cestovní ústní sprcha Panasonic EW1411H (Obr. 2-2) je vybavena zabudovanou nádržkou 

na vodu o objemu 130 ml. Na zadní straně se nachází otvor pro doplnění vody do nádržky. 

Sprcha má tři ovládací prvky, kterými je manipulováno palcem ruky. Prvním z nich je 

tlačítko pro volbu úrovně proudění, kterým můžeme nastavit jednu ze čtyř úrovní. Toto 

tlačítko je vyrobeno z protiskluzového materiálu stejně tak i tlačítko pro zapnutí/vypnutí. 

Zvolená volba je zobrazena pomocí LED. Napájení je zajištěno dobíjecím stojánkem, které 

je možné připevnit na zeď. Zda je zařízení plně nabité, nebo se ještě dobíjí je zobrazeno LED 

diodou, která se nachází ve spodní části přední strany. Na stojánek lze umístit 2 barevně 

odlišené výměnné trysky, které jsou součástí balení. Z ergonomického hlediska je tato 

sprcha dobře řešena. Díky protiskluzovému povrchu, který se nachází na zadní straně 

zařízení, se sprcha dobře drží i pokud jsou mokré ruce a celkově působí elegantně, a to díky 

jednoduchému tvarovému řešení. [6] [7] 
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Obr. 2-2 Ústní sprcha Panasonic EW1411H [19] 

Dr. Mayer WT3500 

Tento typ ústní sprchy (Obr. 2-3) od české firmy Dr. Mayer s integrovanou nádržkou na 

vodu o objemu 170 ml, je považována za nejobjemnější cestovní sprchu. Ve střední části se 

nachází dva ovládací prvky, které nejsou nijak protiskluzově upraveny. Disponuje 3 čistícími 

programy s rozdílným tlakem, které je možné přepínat jednoduchým stlačením tlačítka na 

přední straně. Zvolený program je zobrazen pomocí rozsvícené diody. Délka používání je 

omezena 2 minutovým časovačem, což je optimální doba čištění. Na nabíjecí stojánek je 

možné odložit až 3 výměnné trysky. Součásti balení jsou pouze 2 trysky, které nejsou 

barevně odlišené. Celá sprcha je vyrobena z hladkého pevného plastu. Na zadní straně se 

nachází malé výstupky, které slouží pro jednodušší držení v mokrých rukou. Jiná úprava 

(pogumování) pro jednodušší držení se na sprše nenachází. [8] [9] 

 

Obr. 2-3 Ústní sprcha Dr. Mayer WT3500 [9] 
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ETA Sonetic 2707 90000 

Tato ústní sprcha (Obr. 2-4) od české firmy ETA je součástí ústního centra, které kombinuje 

elektrický zubní kartáček s dentální sprchou. Objem nádržky u ústní sprchy je 150 ml. Jak 

elektrický kartáček, tak i dentální sprcha jsou vyrobeny z ABS, který je bez protiskluzových 

prvků. Součásti balení jsou 3 běžné trysky, které jsou odlišeny barevným proužkem a 2 

speciálními tryskami. Dobíjení je zajištěno dobíjecím stojánkem, který slouží pro ústní 

sprchu i kartáček. Na stojánek je možné umístit 2 kartáčkové hlavice a 2 trysky. Tlačítka pro 

volbu čistícího programu a zapnutí/vynutí jsou od sebe nevhodně odděleny. Je velmi 

jednoduché přehlédnout jaké tlačítko stlačujeme. [2] [10] 

 

Obr. 2-4 Ústní centrum ETA Sonetic 2707 90000 [2] 

Oral-B Oxyjet MD20 

Ústní sprcha od americké firmy Oral-B se typově řadí mezi stolní ústní sprchy. Vyjímatelná 

nádobka o objemu 600 ml se dá lehce odebrat. Celá sprcha se skládá ze dvou částí. 

Z hlavního těla s nádobkou na vodu a rukojetí, které jsou mezi sebou propojeny hadičkou. 

K nastavení jednoho z 5 stupňů regulace tlaku vody slouží otočný knoflík, který je umístěn 

na boční straně hlavního těla sprchy. Rukojeť s výměnnými tryskami se umisťuje do 

stojánku. Náhradní trysky, které jsou odlišeny barevnými kroužky, je možné odložit do 

hlavního těla. Ve vrchní části trysek se nachází posuvné tlačítko, které slouží pro aktivaci 

mikrobublinek. Ty pomáhají ničit bakterie v místech bez přístupu kyslíku. I přes to, že 

v rukojeti není nádobka na vodu, je rukojeť mohutnější. Pro spuštění sprchy je zapotřebí 

zmáčknout tlačítko, které se nachází na regulačním knoflíku s regulací tlaku, a poté posunout 

tlačítko na rukojeti do zapnuté polohy. Celou sprchu je možné připevnit na zeď. [11] 
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Obr. 2-5 Stolní ústní sprcha Oral-B Oxyjet MD20 [12] 

Panasonic EW-DJ10-A503 

Cestovní ústní sprcha Panasonic EW-DJ10-A503 (Obr. 2-6) od stejnojmenné japonské firmy 

je zajímavá tím, že jako rukojeť slouží nádržka na vodu o objemu 165 ml. Pro jednodušší 

uskladnění se dá hlavní tělo a tryska zasunout do nádržky. Sprcha disponuje 2 programy 

čištění, mezi kterými se přepíná posunutím tlačítka nahoru/dolů. Jako zdroj energie zde 

slouží 2 tužkové baterie AA. Celá sprcha je vyrobena z ABS a PPplastu, bez povrchové 

úpravy. Z ergonomického hlediska je tato sprcha špatně řešena. Není zde žádná 

protiskluzová úprava a ergonomicky je sprcha špatně tvarovaná. [13] 

 

Obr. 2-6 Cestovní ústní sprcha Panasonic EW-DJ10-A503 [13]  
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2.2 Technická analýza 

Ústní sprcha je zařízení, které využívá proud vody pro čištění ústní dutiny a masírování 

dásní. Hlavním komponentem je zásobník, který podle typu ústního irigátoru má objem od 

100 ml do 600 ml. Nachází se v rukojeti zařízení, nebo v případě stolních sprch v hlavním 

těle sprchy. Další důležitou částí je hlavice s tryskou, která je odnímatelná a vyskytuje se 

v různých velikostech a tvarech. Existují čtyři typy ústních sprch (ústní sprcha na kohoutek, 

stolní ústní sprcha, cestovní ústní sprcha a ústní centrum). 

2.2.1 Stolní ústní sprcha 

Stolní ústní sprcha je prioritně určena pro užívání vícero lidmi zároveň. Z toho také vychází 

velikost externí nádobky na vodu, která má většinou objem kolem 600 ml. Disponuje také 

několika výměnnými nástavci, které jsou nejčastěji barevně odlišeny pro jednodušší 

orientaci mezi tryskami. Na rozdíl od ostatních typů ústních sprch nabízí více stupňů 

proudění tekutiny. Výhodou je možnost napájení přímo ze sítě, což uživatele neomezuje 

v délce provozu. Nevýhodou je velikost zařízení, které v menších koupelnách může zabírat 

příliš mnoho místa. Tento problém je u některých sprch vyřešen možností připevnit zařízení 

na zeď. [7] 

2.2.2 Ústní centrum 

Jde o kombinaci ústní sprchy s elektrickým kartáčkem. Dohromady tvoří produkt, který 

zaručí maximální péči o zuby. Ústní sprcha může být stolní nebo cestovní. Výhodou je nižší 

cena, oproti tomu, kdyby se každé zařízení kupovalo zvlášť. Nevýhodou je větší prostor, 

které centrum zabírá. [2] 

2.2.3 Ústní sprcha na kohoutek 

Tento typ ústní sprchy není vybaven nádobkou na vodu, místo toho je potřeba ho namontovat 

na vodovodní baterii. Tlak je potřeba regulovat ručně, přímo na baterii. Kladem je malá 

velikost, provoz bez nutnosti elektrického připojení a nízká cena. Záporem je připojení ústní 

sprchy ke zdroji vody, sprchu je třeba po každém použití demontovat, aby bylo možné 

kohoutek normálně použít. U některých zařízení toho typu (Obr. 2-7) je možné kohoutek 

používat i přes to že je na něm irigátor připevněn. Zmenší se tak ale pracovní prostor pod 

kohoutkem. Pro volba mezi použití ústní sprchy, nebo vodovodní baterie slouží otočný 

přepínač. Další nevýhodou je ruční regulace tlaku vody. [2] 
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Obr. 2-7 Ústní sprcha na kohoutek značky DENTAL SPA [25] 

2.2.4 Cestovní ústní sprcha 

Čtvrtým typem ústních sprch je cestovní ústní sprcha, která zaujme menší velikostí. Vodní 

nádržka je přímo integrovaná do těla zařízení. Její objem se pohybuje mezi 100 ml až 200 

ml, nejčastěji je její objem 130 ml. Toto množství je ale obvykle nedostačující. Při volbě 

nejsilnějšího tlaku vody vystačí tak akorát na jedno vyčištění úst. Tento typ ústního irigátoru 

disponuje menším počtem programů. Nejčastěji má 3 až 4 intenzity proudění vody. Výhodou 

je menší rozměr a jednodušší manipulace. Nevýhodou je menší kapacita nádobky na tekutinu 

a způsob dobíjení. [7] [2] 

Typy napájení 

Cestovní ústní sprchy je možné dobíjet třemi způsoby. Prvním a nejčastějším způsobem je 

dobíjení přes dobíjecí stojánek s Li-Ion akumulátorem, který je u některých produktů možné 

připevnit na zeď a zároveň na něj odložit trysky. Dalším způsobem je dobíjení přes 

induktivní nabíječku s magnetem (Obr. 2-8). Oba tyto způsoby dobíjení trvají i několik 

hodin a výdrž baterie je kolem 60 minut, což při běžném používání vystačí na dva týdny. 

Poslední možností je použití tužkových baterii. Pozitivem této varianty je velmi rychlá 

výměna baterií. 

 

Obr. 2-8 Cestovní ústní sprcha Waterpik s induktivní nabíječkou s magnetem [14] 
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2.2.5 Konstrukce cestovní ústní sprchy a dobíjecího stojánku 

Vnější kryt ústního irigátoru je vyroben převážně z ABS plastu. Předností je především nízká 

hmotnost, která je u cestovního irigátoru velmi důležitá. Většina vnějších částí není spojena 

šroubovými spoji, ale jsou do sebe zaklíněné. Vnitřní mechanismus (Obr. 2-9) se skládá 

z cívky, baterie, motoru, ozubeného kola, pístu a pumpy. 

 

Obr. 2-9 Vnitřní mechanismus ústní sprchy NEVADENT 

 

 

Obr. 2-10 Popis vnějších částí ústní sprchy Dr. Mayer [17] 

Vnější kryt dobíjecího stojánku je stejně jako u ústní sprchy vyroben z plastu. Skládá se ze 

dvou částí, které jsou k sobě přišroubovány. Uvnitř se nachází (Obr. 2-11) cívka, elektrické 

vedení a elektronika. 
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Obr. 2-11 Popis vnitřních částí dobíjecího stojánku pro ústní centrum ETA Sonetic [20 - upraveno] 

2.2.6 Materiál a barva 

Kvůli sériové výrobě se většina částí vyrábí vstřikováním plastu do formy. Používanými 

plasty jsou ABS a PP. ABS se používá na výrobu těla cestovní sprchy, kvůli své vysoké 

pevnosti a odolnosti. Zároveň nenasákavá a je zdravotně nezávadný. Na výrobu vodní 

nádržky se používá polypropylen, který má většinou horší vlastnosti než ABS plast. Jeho 

výhodou je pružnost materiálu a průhlednost. To se projevuje i na ceně materiálu. Části, 

které se uchopují bývají většinou pogumované. Zajišťují tak stabilní úchop v mokrých 

rukou. [15] [16] 

Orální irigátory se nejčastěji vyrábí ve světlých odstínech. Nejpoužívanější barvy jsou bílá 

a modrá. Bílá barva znázorňuje čistotu a uvolněnost. Používá se převážně na tělo sprchy. 

Modrá barva se používá na části, které jsou spojeny s vodou. Těmito prvky jsou nádobka na 

tekutinu a tlačítka, kterými volíme program a pouštíme sprchu. 

 

 

Obr. 2-12 Detail barevného řešení  
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 

3.1 Analýza problému 

Cestovní ústní irigátor se používá jako doplňující pomocník při péči o zuby. Jak už z názvu 

vyplývá, tak se nejčastěji využívá při cestování. Tomu napomáhá jeho malá velikost a nízká 

váha. Právě kvůli malé velikosti je objem zásobníku na tekutinu často nedostačující. Při 

dobíjení je jediným indikátorem stavu baterie malá LED dioda. Ta, nám podle barvy diody 

(červená/zelená) pouze oznamuje, zda se zařízení v danou chvíli nabíjí, nebo, že již je nabito. 

Dobu, jak dlouho se bude zařízení nabíjet, nebo aktuální stav baterie při dobíjení nám LED 

dioda nezobrazuje. Dále nevíme, kolik procent baterie při používání zbývá do vybití. Dalším 

faktorem je aktuální nedostatek informací o množství vody v zásobníku. I přesto, že je tento 

typ ústní sprchy určen pro cestování, tak většina produktů nemá žádný cestovní obal. 

Dílčí problémy: 

- objem nádobky na vodu 

- špatné zobrazení informací o stavu baterie při dobíjení 

- chybějící informace o stavu baterie při používání 

- absence cestovního obalu 

3.2 Cíl práce 

Cílem práce je navrhnout cestovní ústní sprchu s integrovanou nádobkou na vodu v rukojeti. 

Objem zásobníku by měl být 150 ml a zároveň by měl být zásobník jednoduše doplnitelný. 

Hlavním cílem je zlepšit informovanost o stavu zařízení vůči uživateli. Dokovací stojánek 

by mělo být možno připevnit na zeď a současně by měl jeho vzhled být v souladu s designem 

ústní sprchy. Ústní irigátor by měl být vyráběn sériově s využitím plastových výlisků. 

Z uživatelského hlediska je důležité jednoduché používání a snadná údržba. 

Dílčí cíle: 

- zobrazení stavu baterie při používání i dobíjení 

- intuitivní ovládání 

- jednoduchý vzhled 

- zvolit správný objem zásobníku (150 ml) 

- snadné doplňování nádobky na tekutinu 

- dodržení ergonomického držení 
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3.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou je mladší a střední generace s kladným vztahem k čištění ústní dutiny. 

Tuto skupinu lze ještě rozdělit do dvou kategorií. První skupinu budou tvořit jedinci, kteří 

rádi cestují a zároveň nemají dostatek času na používání mezizubního kartáčku. Druhou 

skupinu tvoří uživatelé, kteří nemají moc místa v koupelně a chtějí takto šetřit prostorem. 

Dále je ústní irigátor vhodný pro osoby, které nosí rovnátka, nebo zubní implantáty. 

3.4 Základní parametry a legislativní omezení 

Jak už bylo zmíněno, hmotnost zařízení je velmi zásadní. U prázdných cestovních ústních 

sprch se pohybuje kolem 0,3 kg (např. Waterpik Cordless Advanced WP560 – 0,36 kg, 

Dr.Mayer WT3100 – 0,3 kg). Tlak vody, který vychází z trysky se pohybuje mezi (250 až 

650) kPa (např. Waterpik Cordless Advanced WP560 – (310 až 520) kPa, Dr.Mayer 

WT3100 – (275 až 620) kPa). Rozměry ústní sprchy vycházejí z rozměru vnitřního 

mechanismu (obr. 3-1) a kapacity nádobky na vodu. [12] [14] 

Pro elektrické spotřebiče používané v domácnostech a elektrické spotřebiče pro ústní 

hygienu existují předpisy a normy, kterými je třeba se řídit. Normy se vztahují na podmínky, 

které je třeba dodržovat při zkouškách, správné používání a konstrukci. Většina těchto norem 

není určena pro design a navrhování přístroje. 

 

Obr. 3-1 Rozměry vnitřního mechanismu ústní sprchy ETA Sonetic [20 - upraveno] 

ČSN EN 60335-2-52  [23] 

Konstrukce 

Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby části vkládané do úst nemohly prasknout a 

nezpůsobily nebezpečí spolknutí nebo zadušení. 

Spotřebiče pro ústní hygienu musí odolat vlivům koroze a chemikáliím, které se s nimi 

používají. 
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ČSN EN 60335-1  [24] 

Odolnost proti vlhkosti 

Spotřebiče, které jsou při normálním používání vystaveny přelití tekutinou, musí být 

zhotoveny tak, aby takové přelití nepůsobilo na jejich elektrickou izolaci. 

Konstrukce 

Nesnadno odnímatelné části, které zajišťují nezbytný stupeň ochrany před úrazem 

elektrickým proudem, proti vlhkosti nebo proti dotyku s pohyblivými částmi, musí být 

upevněny spolehlivým způsobem a musí vyhovět mechanickým namáháním, která se 

objevují při normálním používání. 

Rukojeť musí být zhotovená tak, aby při uchopení jako při normálním používání byl 

nepravděpodobný dotyk mezi rukou uživatele a mezi částí, která má vyšší oteplení než činí 

povolená hodnota pro rukojeti, která se při normálním používání drží v ruce jen krátkou 

dobu. 

Tab. 3-1 Shrnutí vybraných parametrů ústních sprch [12] [13] [14] [18] 

 typ počet programů objem tlak 

Waterpik Cordless 

Advanced WP560 
cestovní 3 210 ml 310 – 520 kPa 

SoWash 

Orthodontic 
na kohoutek regulace baterií – 200 – 400 kPa 

Oral-B Oxyjet 

MD20 
stolní 5 600 ml 200 – 600 kPa 

Panasonic EW-

DJ10-A503 
cestovní 2 165 ml 530 kPa 

3.5 Použité výrobní technologie, možný trh a cena 

Výrobní technologií, která se u tohoto produktu používá je vstřikování do formy. Touto 

technologií se vyrábí jednotlivé části, které až na pár výjimek nejsou spojeny šrouby ani 

lepeným spojem. 

Na současném trhu se nachází široká škála produktů. Ty se liší typem ústní sprchy, kapacitou 

nádržky na tekutinu, typem zdroje a počtem programů. Konečná cena výrobku je ovlivněna 

kvalitou zpracování a typem sprchy. Nelevnějším typem, který není třeba mechanicky 

ovládat, jsou ústní sprchy na kohoutek, které je možné pořídit od 650 Kč. Pokud se podíváme 

na mechanické ústní sprchy ty je možné pořídit i od 200 Kč. Dále se cena odvíjí v závislosti 

na výrobci. [21] [22]  
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4 VARIANTNÍ STUDIE DESIGNU 

4.1 Varianta I 

První variantou je cestovní ústní sprcha s elipsovitým půdorysem těla (Obr. 4-1). Sprcha se 

směrem nahoru zužuje až do 2/3 těla. Odtud se začíná opět rozšiřovat směrem vzhůru. Horní 

část je zakončena šikmým seříznutím. Vzniklá plocha je využita pro umístění displeje a 

výměnné trysky. Displej zde slouží pouze jako informační součást. Zobrazuje program 

čištění, který je právě zvolen. Dále nás informuje o stavu baterie, jak při běžném používání, 

tak při napájení. Při napájení nám zároveň zobrazuje čas, za jak dlouho bude zařízení plně 

nabito. 

Pro volení programu čištění slouží spodní tlačítko, které je umístěno na přední straně 

zařízení. Horní tlačítko slouží pro zapnutí a vypnutí. Součástí ústní sprchy je integrovaná 

nádobka na vodu o objemu 150 ml. Nádobka se nachází ve spodní části zařízení. Její tvar 

tvoří vnější obrys ústního irigátoru a plocha, která vznikla rozříznutím těla sprchy křivkou. 

Pro pohodlné držení je irigátor ergonomicky tvarovaný. Aby zařízení v mokrých rukou 

neklouzalo a dobře se ovládalo jsou ovládací prvky a zadní část, která se uchopuje, 

pogumovány. 

Výhodou je zde elegantní tvarové řešení, ergonomické držení a displej, který na jednom 

místě poskytuje všechny důležité informace. Nevýhodou může být umístění displeje, který 

může být kvůli trysce v některých místech špatně čitelný.  

 

Obr. 4-1 Varianta I 
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Obr. 4-2 Varianta I – rozměrové řešení  



 

27 

4.2 Varianta II 

Druhý variantní návrh (Obr. 4-3) vychází ze dvou těles prolnutých do sebe. Jedná se o válec, 

který zde slouží jako rukojeť. Pro jednodušší manipulaci v mokrých rukou je jedna z jeho 

polovin pogumována. Na druhé polovině se nachází ovládací prvky. Vrchní tlačítko slouží 

pro zapnutí a vypnutí zařízení. Spodní zase pro přepínání mezi programy úrovně čištění. Na 

horní části válce se nachází otvor pro upevnění výměnné trysky. 

Druhým tělesem je komolý kužel, který je na straně jeho větší podstavy seříznutý tak, aby 

se plynule napojoval na válec. Z komolého kužele je vyříznuta nádobka na tekutinu, která je 

z průhledného plastu. Kapacita zásobníku je 150 ml. Zobrazení zvoleného programu čištění 

je pomocní tří LED diod, které se nachází na přední straně. Zároveň se na této straně nachází 

čtyři LED diody, které zobrazují stav baterie. Při plném nabití svítí všechny čtyři diody. Tři 

diody znamenají, že je baterie z 25 % vybitá. Dvě diody nám ukazují, že je baterie z půlky 

vybitá a jedna dioda znamená, že zbývá už jen 25 % baterie. Pokud má baterie méně jak 

5 %, tak začne dioda blikat. 

Výhodou této varianty je rozdílné tvarové řešení od stávajících produktů, zobrazení 

aktuálního stavu baterie. Negativem je neergonomické řešení úchopu a jeho pře 

dimenzovaní. Nepříjemně může působit tvarování nádobky na vodu, kde v její horní části 

vzniká ostrý úhel. 

 

Obr. 4-3 Varianta II 
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Obr. 4-4 Varianta II – rozměrové řešení  
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4.3 Varianta III 

Třetí varianta ústní sprchy (Obr. 4-5) se od předchozích dvou liší tím, že je mnohem více 

organická. Podstava vychází z elipsy, která se do 1/3 výšky sprchy rozšiřuje. Poté se začíná 

mírně zmenšovat, aby vznikl ergonomicky tvarovaný úchop. Z bočního pohledu si můžeme 

všimnout, že je střední část mírně vysunutá dopředu. Díky vysunutí vznikla v horní části 

nakloněná rovina, která je využita pro umístění displeje. Ten stejně jako u první varianty 

zobrazuje zvolený program a stav baterie. K přepínání mezi programy slouží nižší tlačítko. 

Horním tlačítkem se zařízení zapíná nebo vypíná. 

Integrovaná nádobka na vodu má kapacitu 150 ml. Její tvar je definován tvarem ústní sprchy, 

ze které je vyříznuta. Pro bezpečnější manipulaci jsou ovládací prvky i část, která se 

uchopuje pogumovány. 

Kladnými aspekty u této varianty je umístění displeje a ergonomické tvarování. Nevýhodou 

může být tvarování jako celku, kde z bočního pohledu se může zdát zařízení nestabilní a 

celkově působí ústní irigátor mohutně. 

 

Obr. 4-5 Varianta III 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Obr. 4-6 Varianta III – rozměrové řešení  
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5 TVAROVÉ ŘEŠENÍ 

Finální řešení (Obr. 5-1) vychází z druhé varianty. Tato varianty byla vybrána pro její 

netradiční a čisté tvarování, ergonomii a způsobu podání informací o zařízení. V celém 

návrhu převládá především rotační geometrie, která vzhledově podporuje celkový koncept 

zařízení. 

 

Obr. 5-1 Finální tvarové řešení 

5.1 Tvar ústní sprchy 

Finální tvarové řešení vychází ze dvou geometrických těles. Prvním je válec se zaoblenou 

hranou na horní podstavě. Z bočního pohledu (Obr. 5-2) je válec seříznut rovinou, která je 

tvořena ze dvou rovin. První rovina je kolmá na podstavu válce a zároveň svírá s druhou 

rovinou uhel 115°.  

Druhým tělesem je pak komolý kužel, který má svou spodní podstavu užší než horní. 

Z bočního pohledu jde vidět, že komolý kužel není osově souměrný, ale že je jeho přední 

strana kolmá na podstavu a současně plynule přechází do válce. Z horní částí je komolý 

kužel seříznut stejnou rovinou, jako válec. 
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Obr. 5-2 Boční pohled 

Propojení mezi těmito dvěma částmi je zajištěno plochou, která byla vytvořena dělící 

rovinou. Tato plocha je pomocí rádiusů napojena s předchozími dvěma segmenty. 

 

Obr. 5-3 Tvarování spoje 
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Cestovní ústní sprcha se skládá ze tří základních částí – těla ústní sprchy, nádobky na vodu 

a výměnné trysky. Tělo a nádobka na vodu tvoří jeden uzavřený celek. Ve přední části se 

nacházejí ovládací prvky spolu s LED diodami. V zádní části se na nádobce nachází otvor, 

který je uzavřen dvířky. Tento otvor slouží k doplňování tekutiny do nádobky. Součástí 

cestovní ústní sprchy je i dobíjecí stojánek. 

Celek je rozdělen třemi dělícími rovinami. První rovina vychází ze dvou na sebe kolmých 

ploch, které jsou propojeny zaoblením. Vzniklá plocha odděluje nádobku na vodu od těla 

cestovní ústní sprchy. Druhá dělící rovina vymezuje na rukojeti pogumovanou část     

(Obr. 5-4), která slouží pro bezpečnější manipulaci v mokrých rukou. Třetí dělící rovina 

odděluje tělo od spodního krytu, pod kterým se nachází vnitřní mechanismus ústní sprchy. 

Tento kryt je k tělu přišroubován dvěma šrouby.  

 

Obr. 5-4 Pogumování rukojeti 

Součástí spodního krytu (Obr. 5-5) je zapuštěný válec, který slouží pro umístění dobíjecího 

kolíku. Tento kolík je součástí dobíjecího stojánku. 

 

Obr. 5-5 Spodní kryt s otvorem 
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Nádobku na vodu je možné z cestovní ústní sprchy vyjmout. Díky tomu je možné nádobku 

doplňovat dvěma způsoby (Obr. 5-6). Prvním způsobem doplnění tekutiny je přes otvor 

v horní části nádobky. Druhou a uživatelsky přívětivější možností je doplnění vody přes 

otvor na zadní straně nádobky, který je uzavřen dvířky s těsněním. K dopravení vody 

z nádobky do trysky slouží hadička, která je připevněna k vnitřnímu mechanismu. 

 

Obr. 5-6 Otvory k doplnění nádobky na vodu 

Na ústní sprše se nachází tři ovládací a sedm signalizačních prvků. Prvním ovládacím 

prvkem je tlačítko, které slouží pro uvolnění trysky. Toto tlačítko je umístěno v horní části 

sprchy a je mírně vysunuto ven z těla sprchy. Druhé tlačítko slouží pro zapínání a vypínání 

zařízení. Jeho dotyková plocha je opatřena reliéfem, který znázorňuje jeho funkci. Třetím 

ovládacím prvkem je tlačítko pro přepínání mezi módy. Je umístěno pod druhým tlačítkem. 

Dotyková plocha tlačítka kopíruje povrch těla ústní sprchy. 

 

Obr. 5-7 Detail ovládacích prvků 
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Pod těmito třemi tlačítky se nachází tři vertikálně a čtyři horizontálně umístěné LED diody 

(Obr. 5-8). Vertikálně umístěné LED diody zobrazují zvolený program čištění (soft – mírný 

proud vody, normal – normální proud vody, jet – silný proud vody). Tyto diody jsou 

umístěny přibližně v polovině těla sprchy. Horizontálně umístěné LED diody zobrazují stav 

baterie podle počtu rozsvícených diod. 

 

Obr. 5-8 Sdělovače 
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6 KONSTRUKČNĚ TECHNOLOGICKÉ 
A ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Konstrukčně technologické řešení 

Pro užívání cestovní ústní sprchy jsou důležité dva prvky (Obr. 6-1). Prvním je samotná 

ústní sprcha a druhým prvkem je dobíjecí stojánek. Součástí ústní sprchy je zabudovaná 

nádobka na vodu o objemu 150 ml a tryska, kterou lze jednoduše vyjmout stlačením jediného 

tlačítka. 

 

Obr. 6-1 Cestovní ústní sprcha s dobíjecím stojánkem 
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6.1.1 Ústní sprcha 

Cestovní ústní irigátor se skládá ze šesti samostatných segmentů (Obr. 6-2), které jsou 

popsány níže. 

 

Obr. 6-2 Schéma cestovní ústní sprchy 

Tělo sprchy 

Tělo ústní sprchy vyrobené převážně z ABS plastu je jednou z nejdůležitějších částí. Má dva 

hlavní účely. Zaprvé slouží jako rukojeť. Tomu je uzpůsobena i horní část těla, která je 

tvarovaná tak, aby nevznikaly žádné ostré hrany, které by pak byly nepohodlné při držení. 

Pro bezpečnější a pohodlnější manipulaci v mokrých rukou je část rukojeti pogumována. 

Zadruhé tvoří ochrannou schránku pro vnitřní mechanismus, který nesmí přijít do kontaktu 

s vodou.  
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Obr. 6-3 Tělo ústní sprchy 

Nádobka na vodu 

Kapacita nádobky na vodu vyrobené z průhledného plastu (PP) je 150 ml. Je ji možné 

doplňovat dvěma způsoby. Buď otvorem v horní části nádobky, která se zasouvá do těla 

irigátoru, nebo otvorem v zadní části, který je uzavřen dvířky. Součástí dvířek je gumové 

těsnění. Pro jednodušší manipulaci jsou dvířka výklopná. K nasátí vody slouží hadička, která 

je pevně připojena k pumpě.  

Vnitřní mechanismus 

Vnitřní mechanismus se skládá z cívky, baterie, motoru, ozubených kol, pístu a pumpy 

(Obr. 6-2). Všechny tyto komponenty jsou umístěny v pouzdře, aby byla zajištěna 100% 

ochrana před kontaktem s vodou. Z vnější strany je k pouzdru upevněna destička s čipy. 

Ovládače a sdělovače 

Postup pro spuštění ústní sprchy je následující. Zaprvé je zapotřebí zvolit sílu proudu. Je 

možné si vybrat jednu ze tří možností: soft – mírný proud vody, normal – normální proud 

vody, jet – silný proud vody. K přepínání mezi programy slouží tlačítko, které je označené 

popiskem mode. Po zvolení programu už stačí zařízení pouze zapnout. K tomu slouží 

tlačítko umístěné nad ovládacím prvkem mode a je označeno on/off. Na cestovní ústní sprše 

se nachází ještě třetí ovladač, kterým se uvolňuje tryska. 
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Na sprše se nachází dva typy sdělovačů. První umístěné vertikálně zobrazují zvolený 

program proudění. Druhým typem jsou čtyři horizontálně umístěné LED diody, které 

signalizují množství zbývající baterie a stav baterie při dobíjení. Při plném nabití svítí 

všechny čtyři diody. Tři diody znamenají, že je baterie z 25 % vybitá. Dvě diody nám 

ukazují, že je baterie z půlky vybitá a jedna dioda znamená, že zbývá už jen 25 % baterie. 

Pokud má baterie méně jak 5 %, tak začne zbývající dioda blikat. 

Tryska 

Skrz trysku vstřikuje ústní sprcha pod různým tlakem vodu do ústní dutiny. Aby se tryska 

dostala všude není pevně fixovaná ve sprše, ale je možné s ní otáčet o 360°. Trysku je možné 

ze sprchy vytáhnout a nahradit ji jinou. Pro jednodušší orientaci mezi tryskami jsou trysky 

opatřeny barevnými proužky (Obr. 6-4). Nepoužívané trysky je možné odložit do držáků na 

dobíjecím stojánku. 

 

Obr. 6-4 Dobíjecí stojánek s nepoužívanými tryskami  
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6.1.2 Dobíjecí stojánek 

Dobíjecí stojánek slouží k dobíjení cestovní ústní sprchy. Nachází se vněm cívka, jádro, 

elektrické vedení a elektronika (Obr. 6-5). K propojení mezi stojánkem s ústní sprchou 

slouží kolík, který je součástí dobíjecího stojánku. Dále je ke stojánku připojena síťový 

kabel. 

 

Obr. 6-5 Schéma dobíjecího stojánku 

V případě, že není v koupelně dostatek místa na umístění sprchy se stojánkem, je možné 

stojánek připevnit ke zdi. Z tohoto důvodu jsou ze zadní strany na stojánku dva otvory 

(Obr. 6-6). Tyto otvory slouží pro umístění dvou šroubů, které jsou zašroubované do 

hmoždinek ve zdi. 

 

Obr. 6-6 Detail dobíjecího stojánku 
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6.2 Rozměrové řešení 

Rozměry cestovní ústní sprchy (Obr. 6-7) jsou navrženy tak, aby odpovídaly ergonomickým 

požadavkům průměrné lidské postavy (dlaně). 

 

Obr. 6-7 Finální rozměrové řešení 
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6.3 Použité materiály a technologie 

Pro výrobu těla sprchy, dobíjecího stojánku, trysky a ochranného pouzdra vnitřního 

mechanismu byl použit ABS plast, který disponuje vysokou pevností a odolností. Zároveň 

je tento plast zdravotně nezávadný. Nádobka na vodu je vyrobena z poloprůhledného PP 

plastu, jehož výhodou oproti ABS plastu je pružnost. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a volbu 

módu jsou stejně jako část, která se uchopuje pogumovány. Je tak zajištěn stabilní úchop 

v mokrých rukou. Pro zajištění voděodolnosti je použito gumové těsnění. Části z ABS nebo 

PP plastu jsou vyrobeny vstřikováním do formy. 

6.4 Ergonomické řešení 

Z ergonomického hlediska je u ústní sprchy nejdůležitější průměr úchopu a umístění 

ovládacích prvků.  

6.4.1 Úchop 

U úchopu je důležitý především jeho tvar a velikost průřezu. V horní části je tvar úchopu 

kruhový. Ve spodní časti je úchop mírně rozšířen o rozměr nádobky na vodu. Průměr úchopu 

(Obr. 6-7) je zvolen na základě dodržení ergonomických požadavku průměrné lidské 

 

Obr. 6-8 Držení při používání cestovní ústní sprchy 
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postavy (dlaně). Při požívání ústní sprchy se postavení ruky neustále mění na základě místa, 

které je v danou dobu čištěno. Prsty celou tuto dobu pevně drží zařízení (Obr. 6-8). 

 

6.4.2 Ovladače 

Při ovládání ústní sprchy je důležité správné umístění ovládacích prvků. Tlačítka jsou 

situována na ose symetrie produktu a umístěny v horní polovině zařízení. Tlačítko mode a 

on/off jsou umístěny tak, aby jejich ovládání bylo intuitivní a pohodlné. Méně používané 

tlačítko pro vyjmutí trysky je umístěno o trochu víš. Nemělo by tedy dojít k jeho nechtěnému 

stlačení. 

 

Obr. 6-9 Varianty stlačení ovládacích prvků 
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7 BAREVNÉ A GRAFICKÉ ŘEŠENÍ 

Barevné řešení je jednou z nejdůležitějších součástí každého produktu. Je voleno v závislosti 

na cílovou skupinu, prostředí, ve kterém se zařízení bude používat a účelu pro který bylo 

navrženo. U cestovní ústní sprchy, která se používá pro dočištění mezizubního prostoru, jsou 

voleny převážně světlé barvy, které znázorňují čistotu. 

7.1 Barevné řešení 

Bílá barva je typická pro přístroje používané ve zdravotnictví. Stejně je tomu i v tomto 

případě. Jako hlavní barva je u ústní sprchy zvolena barva bíla. Ta je použita na těle ústní 

sprchy, trysce, dobíjecím stojánku a síťovém kabelu. Nádobka na vodu má stejně jako 

pogumované části barvu modrou. Tato barva znázorňuje ústní vodu, která si v ústní sprše 

používá též. 

 

Obr. 7-1 Finální barevné řešení 
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Varianty v prvním barevném řešení (Obr. 7-2) se liší barvou pogumování na rukojeti. Barva 

pogumovaných ovládacích prvků a nádobky na vodu je světle modrá. Ta má upozorňovat, 

že se jedná o součásti, které jsou buď v přímém kontaktu s vodou nebo slouží pro její využití. 

 

Obr. 7-2 Barevné řešení I 

V případě druhého barevného řešení (Obr. 7-3), ze kterého jsem později vycházela, je barva 

pogumovaných prvků u každé varianty totožná s barvou nádobky na vodu. Toto provedení 

působí elegantněji a podtrhuje jednoduchý tvar produktu. 

 

Obr. 7-3 Barevné řešení II 

Barevné proužky, které se nacházejí na tryskách, slouží pro rychlejší orientaci mezi 

tryskami. Díky tomu může jednu sprchu používat více lidí. Nemusejí se obávat, že by 

používali trysku někoho jiného. 



 

46 

 

Obr. 7-4 Barevné odlišení trysek 

 

Obr. 7-5 Vzorník barev – cestovní ústní sprchy 
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7.2 Grafické řešení 

Přístroj je doplněn o popisky jednotlivých ovládacích prvků a sdělovačů. Všechny tyto 

nápisy jsou napsány v anglickém jazyce a byl na ně použit font Source Sans Variable 

(Obr. 7-6). Významy zvolených slov jsou běžně používané i na jiných přístrojích. Není tedy 

obtížné jim porozumět. 

 

Obr. 7-6 Čelní pohled 

7.2.1 Logotyp 

Tento produkt nese název Oralirri, který vznikl spojením dvou anglických slov: ,,oral“ a 

,,irrigator“ a následně jeho zkrácením. Toto ustálené spojení se do češtiny překládá jako ústní 

sprcha. Kruhy, které jsou součástí loga, znázorňují tvar cestovní ústní sprchy. Ta je tvořena 

převážně z rotační geometrie, která byla použita i pro tvar pogumovaných ovládacích prvků 

a LED diod. Menší z kruhů představuje i písmeno O, které je součásti názvu. Pro nápis v logu 

byl použit stejný font (Source Sans Variable) jako u popisků ostatních částí. 

 

Obr. 7-7 Logotyp 
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Logo je tvořeno dvěma barvami. Bílá barva je totožná s barvou těla ústní sprchy a byla 

použita jen pro část názvu. Druhou barvou je světle šedá, která byla použita i pro ostatní 

části sprchy. V logu je šedá barva použita na zbývající část názvu a výplň většího kruhu. U 

barevných variant loga se mění pouze druhá z použitých barev, která odpovídá zvoleným 

barvám u jednotlivých variant. 

 

Obr. 7-8 Barevné varianty logotypu 

 

Obr. 7-9 Vzorník barev – logotyp 
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8 DISKUZE 

8.1 Psychologická funkce 

Ústní sprcha je zařízení využívající proud vody k čištění mezizubních prostor a masírování 

dásní. Oproti mezizubnímu kartáčku a dentálním nitím je mnohem více šetrná k dásním, 

navíc je vhodnější pro čištění rovnátek, můstků či implantátů. Díky dobíjecímu stojánku, 

který je možné připevnit na zeď, nezabírá sprcha v koupelně mnoho místa. Zvolené barvy 

podporuje u zařízení jeho funkci a prostředí ve kterém se používá. Ovládací prvky a 

sdělovače jsou umístěny tak, aby nepůsobily chaoticky, ale aby jejich ovládání a čitelnost 

byla intuitivní. 

8.2 Sociální funkce 

V dnešní době je na čištění ústní dutiny kladen mnohem větší důraz, než tomu bylo dříve. 

Díky tomu už v koupelně nenajdeme pouze zubní kartáček s pastou, ale také mezizubní 

kartáčky, zubní nitě a v poslední letech i ústní sprchu s elektrickým kartáčkem. Cílovou 

skupinou je mladší a střední generace. Dále je možné tuto skupinu rozšířit o jedince, kteří 

rádi cestují a potrpí si při cestování na dodržování ústní hygieny. 

8.3 Ekonomická funkce 

Konečná cena výrobku především závisí na použitých materiálech a kvalitě zpracování. Dále 

je cena ovlivněna způsobem výroby. Při sériové výrobě bude cena mnohem nižší. Jelikož je 

zařízení určené pro domácí použití, neměla by jeho pořizovací cena překročit 2000 Kč  
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9 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout ústní sprchu se zabudovanou nádobkou na vodu a dobíjecí 

stojánek, který je možné připevnit na zeď. Při navrhováni bylo třeba dodržet technické a 

ergonomické parametry. V práci jsem se zaměřila na ergonomické držení, jednoduché 

doplňování nádobky na vodu, zlepšení informovanosti o stavu zařízení a intuitivní ovládání. 

Součástí práce jsou tři variantní studie designu, které se liší technickými i funkčními 

parametry. Rozdílné jsou varianty také po estetické stránce. Finální tvarové řešení vychází 

z druhého variantního návrhu, u kterého jsou nejlépe vyřešeny problémy nacházející se u 

stávajících produktů, které vychází z jejich analýzy. Změněna byla výška rukojeti, tvarování 

nádobky na vodu a umístění ovládacích prvků. 

U finálního tvarového řešení ústní sprchy i dobíjecího stojánku je zobrazeno rozložení a 

popis vnitřních komponent a popis všech vnějších částí. Objevují se zde také možnosti držení 

ústního irigátory u jednotlivých variant stlačení ovládacích prvků. V závěrečné části je 

vypracováno grafické a barevné řešení. 



 

51 

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  

[1] BOTTICELLI, Antonella Tani. DENTÁLNÍ HYGIENA: TEORIE A PRAXE. Praha: 

Quintessenz, 2002. ISBN 80-903181-1-8. 

[2] Recenze 10 zubních sprch: ETA Sonetic 2707 90000 [online]. [cit. 2020-02-17]. 

Dostupné z: https://www.equiplo.cz/ustni-sprchy/ 

[3] DUNN, Meg. The Hydraulic Dental Syringe. Northern Colorado History [online]. 

2016, 8.4. 2016 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://www.northerncoloradohistory.com/hydraulic-dental-syringe-foco/ 

[4] About Water Pik, Inc.: A Proud History of Innovation [online]. [cit. 2020-02-18]. 

Dostupné z: https://www.waterpik.com/about-us/ 

[5] Dental: Oral Irrigator; Ca 1962; AR#1828 [online]. [cit. 2020-02-17]. 

Dostupné z: https://ehive.com/collections/5254/objects/628685/dental-oral-irrigator 

[6] IVANIČOVÁ, Andrea. RECENZE: ústní sprcha Panasonic EW1411. Nazuby.cz 

[online]. 2018, 23.5. 2018 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://www.nazuby.cz/recenze-ustni-sprchy-panasonic-ew1411 

[7] Test 6 nejlepších ústních sprch: Recenze & Jak vybrat [online]. [cit. 2020-02-17]. 

Dostupné z: https://www.rankito.cz/nejlepsi-ustni-sprchy/ 

[8] IVANIČOVÁ, Andrea. RECENZE: ústní sprcha Dr. Mayer WT3500. Nazuby.cz 

[online]. 2019, 13.7. 2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: 

https://www.nazuby.cz/recenze-ustni-sprcha-dr-mayer-wt3500 

[9] PŘENOSNÁ ÚSTNÍ SPRCHA WT3500 [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: 

https://drmayer.cz/ustni-sprchy/prenosna-ustni-sprcha-wt3500-rxoym 

[10] Nazuby.cz| Recenze ústního centra Eta Sonetic 2707. In: YouTube [online]. 2018, 

18.12.2018 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=V4ngzdVIJks 

[11] IVANIČOVÁ, Andrea. Víte, jak vám může pomoci ústní sprcha? Nazuby.cz [online]. 

2013, 15.9.2013 [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: https://www.nazuby.cz/ustni-sprcha 

[12] Výhody a přednosti ústních sprch: Oral-B OXYJET ústní sprcha [online].          

[cit. 2020-02-18]. Dostupné z: https://www.ustni-sprchy.cz/ 

[13] Panasonic EW-DJ10-A503 [online]. [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: https://ustni-

sprchy.heureka.cz/panasonic-ew-dj10-a503/specifikace/#section 

  



 

52 

[14] Waterpik Cordless Advanced WP560 White ústní sprcha [online]. [cit. 2020-02-28]. 

Dostupné z:                           

https://www.profimed.cz/waterpik-cordless-advanced-wp560-white-ustni-sprcha-

p63169?gclid=EAIaIQobChMIi9Wm7cXO5wIViaztCh0pjwUGEAQYAiABEgKj6P

D_BwE 

[15] ABS - VM Plast s.r.o. Úvod - VM Plast s.r.o. [online]. 2019 [cit. 2020-05-17]. 

Dostupné z: https://www.vmplast.cz/sortiment/abs/ 

[16] Comparison between ABS and PP. Top Lockers Co., Ltd [online]. 2017, 20.09.2017 

[cit. 2020-02-28]. Dostupné z: http://www.toplockers.com/comparison-between-abs-

and-pp.html 

[17] Dr. Mayer: Návod k použití Ústní sprcha WT3500 [online]. [cit. 2020-03-02]. 

Dostupné z: https://drmayer.cz/files/product_file/157-aucsh-pgv1d9.pdf 

[18] Nazuby.cz| Jak vybírat ústní sprchu. In: YouTube [online]. 2018, 25.11.2016          

[cit. 2020-03-11]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=VbofDB3PBdo 

[19] PANASONIC Munddusche EW 1411 H 845 [online]. [cit. 2020-03-04]. Dostupné z: 

https://www.mediamarkt.at/de/product/_panasonic-munddusche-ew-1411-h-845-

1495545.html 

[20] VRÁNA, Marek. Popis součástí vnitřního mechanismu [pdf. soubor]. 

VranaM@eta.cz. 10.3.2020 7:17 [cit. 2020-06-11]. Osobní komunikace. 

[21] Ústní sprcha. Dárky.cz [online]. [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: 

https://www.darky.cz/ustni-sprcha 

[22] SoWash Water-Jet ústní sprcha. Nazuby.cz [online]. [cit. 2020-06-11]. Dostupné z: 

https://www.nazuby.cz/sowash-hydro-jet-ustni-

sprcha?gclid=EAIaIQobChMI6svE2Jer6AIVQsjeCh0NCgG4EAQYASABEgIby_D

_BwE 

[23] ČSN EN 60335-2-52 ED. 2 ZMĚNA A11 (36 1045). Elektrické spotřebiče pro 

domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na 

spotřebiče pro ústní hygienu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2011. 

[24] ČSN EN 60335-1 (36 1040). Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a 

podobné účely, Část 1: Všeobecné požadavky. Praha: Český normalizační institut, 

1997. 

[25] Ústní sprcha na vodovodní kohoutek pro celou rodinu. In: Zásilkonoš [online]. 

[cit. 2020-06-11]. Dostupné z: https://www.zasilkonos.cz/drogerie-a-

kosmetika/ustni-sprcha-na-vodovodni-kohoutek-postovne-zdarma/ 

 



 

53 

11 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A 
VELIČIN  

ml mililitr 

kg kilogram 

kPa kilopascal 

mm milimetr 

Kč Koruna Česká 

% procento 

° stupně 

 

LED Light-Emitting Diode 

ABS akrylonitril-butadien-styren 

PP polypropylen 

Li-Ion Lithium-Iontový 

RGB Red-Green-Blue 

RAL ReichsAusschuss für Lieferbedingungen 
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