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-RESUMO-

"ESCOVA DE DENTES ROTATIVA COM ESCOVAS GÉMEAS"

Descreve-se uma escova de dentes rotativa 
que utiliza um tubo oco que se prolonga longitudinalmente, o 
qual tem uma extremidade dianteira e uma extremidade poste
rior. Um mecanismo de braço de curso que se prolonga longitu 
dinalmente e que tem movimento de vaivém está predominante
mente situado dentro do tubo oco mas inclui uma porção ante
rior sempre localizada para a frente do tubo. Um par de esco 
vas rotativas direitas transversalmente separadas estão colo 
cadas completamente á frente do tubo e, aí, eixos de manive
la que giram excentricamente são suportados pela porção dian 
teira do mecanismo de braço de curso de modo que os movimen
tos de vaivém do braço de curso fazem com que as duas esco
vas se movam em conjunto em direcções angulares alternati
vas. A porção dianteira do mecanismo de braço de curso pode
ria ser dotada com cerdas auxiliares para simultaneamente eç 
covarem as superfícies dentais ocultas à medida que as esco
vas rotativas tratam as superfícies bocal e lingual.

Figura 2.
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EPI PRODUCTS USA, INCamericana 

(Estado de Califórnia), industri 

al, com sede em 8654 Hayden Pla- 

ce, Cidade de Culver,Califórnia, 

EUA, pretende obter em Portugal, 

para: ESCOVA DE DENTES ROTATIVA 
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O presente invento refere-se, de um modo geral, 

a escovas de dentes accionadas mecanicamente e, mais especifi- 

camente, a uma escova de dentes rotativa com escovas.
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Como evidenciado pela Patente Norte-Americana 

Número 4.048.690 concedida em 20 de Setembro de 1977, a técnica 

anterior reconhece que os benefícios de limpeza dos dentes 

anteriomente não atingíveis são possíveis com "escovas de dentes 

rotativas de escovas gémeas" em que as escovas gémeas angulares 

têm um movimento de viavém em uníssono. Durante cada movimento de 

vaivém co-angular das escovas gémeas, ocorre simultaneamente a 

limpeza da área gengival seguinte nos lados dos dentes bocais e 

linguais; ao primeiro movimento angular a placa prejudicial é 

removida por fricção, e ao segundo movimento angular, as 

referidas partículas de placa removidas são arrastadas di- 

reccionalmente para fora dos sulcos gengivais sensitivos. Além 

disso, outra limpeza anteriormente não atingível ocorre simulta

neamente nos lados bocal e lingual durante cada movimento de 

vaivém co-angular das escovas gémeas, designadamente as áreas de

35
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junção inter-proxial que se estendem verticalmente, de den
tes adjacentes, são limpas direccionalmente para fora dos 
sulcos gengivais sensitivos.

Embora esta patente anteriormente descreva 
"escovas de dentes rotativas com escovas gémeas" que teori
camente resolveram os problemas de limpeza dental acima men 
cionados, a mesma revela uma montagem estrutural e actuação 
desajeitadas para as escovas gémeas e até à extensão em que 
uma escova de dentes rotativa com duas escovas gémeas assim 
construídas é demasiado grande para ajustar e funcionar ope
racionalmente dentro da boca de pessoas dotadas com tama
nhos de mandíbula médio ou pequeno.

Enquanto que esta patente anterior ensina a 
utilização de cordas auxiares (e localizadas entre as esco
vas gémeas) para limparem simultaneamente as superfícies de 
oclusão dos dentes, é difícil para o operador imprimir simul 
taneamente um movimento de vaivém às escovas de oclusão auxi 
liares e às escovas gémeas bocal/1ingual.

De acordo com isto constitui um objecto ge
ral do presente invento proporcionar um conceito de escova 
de dentes rotativa com escovas gémeas que representa um mar
cado aperfeiçoamento sobre as técnicas anteriores.

0 presente invento proporciona portanto uma 
escova de dentes rotativa aperfeiçoada com escovas gémeas, 
incluindo um tubo oco horizontal e que se prolonga direccio
nalmente no sentido longitudinal, que tem uma extremidade an 
terior e uma extremidade posterior,e que tem também lados de 
topo e lados de fundo que se prolongam longitudinalmente, 
meios de braço de curso que se estendem longitudinalmente de 
maneira direccional e que têm um movimento longitudinal de 
vaivém situados dentro e ligados ao referido tubo, compreen
dendo os referidos meios de braço de curso um par de braços 
de curso e incluindo respectivamente uma porção dianteira 
sempre situada à frente do tubo, um par de escovas rotativas

2
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transversal, estando as referidas escovas totalmente locali
zadas à frente do tubo e flanqueando os meios de braço de 
curso na porção dianteira dos mesmos, suportando cada um dos 
braços de curso dos meios de braço de 
teira dos mesmos, eixos de manivela
nalmente de maneira transversal, os 
ratoriamente em porções ranhuradas 
estando as

curso na porção dian- 
que se estendem direccio
quais estão montados gi- 
das referidas escovas, 

porções ranhuradas das referidas escovas radial
mente desalinhadas em relação

transversal fixora manter um espaço

o presente 

mesma será

ao eixo transversal,e meios pa 
entre as duas escovas.

Uma escova de dentes fabricada de acordo com
invento e invulgarmente
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compacta de modo que a 
facilmente ajustada e funcionará operacionalmen

te dentro da anatomia da mandíbula da maior parte das pesso
as do sexo masculino e do sexo femenino. Além disso, esta 
escova de dentes rotativa efectua com segurança essencialmen 

dentes necessárias, vis- 
fácil ao operador reali-

te todas as funções de limpeza dos
to que a mesma torna relativamente
zar simultaneamente as necessárias
oclusão, bocal e lingual.

tarefas de limpeza de

Outras características e vantagens do inven
to tornar-se-ão evidentes a partir da descrição de formas de 
realização preferidas do presente 
aos desenhos anexos, nos quais os

análogas nas várias vistas, e nos quais:a partes

invento, 
número s

feita
iguais

em relação 
se referem

Figura 1 é uma vista de topo 
uma forma de realização "T" 
escova de dentes rotativa com

representativa 
escovas gémeas

em
do
do

planta de
conceito
presente

de
in-

vento;

Figura 2 é uma vista em alçado
se prolonga longitudinalmente da forma de realização 
tomada ao longo da linha 2-2 da

seccional que
ιιψιι e

Figura 1;

Figura 2A é uma vista em alçado seccional re

3
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lacionada com a Figura 2 e mostrando que um meio accionado
fez com que um braço de curso tivesse um movimento de vaivém
longitudinalmente;

Figura 3 é uma vista em alçado seccional t.o
mada ao longo da linha 3-3 da Figura 1;

Figura 4 é uma vista seccional tomada ao 
longo da linha 4-4 da Figura 3;

Figura 5 θ uma vista em alçado seccional 
que se prolonga longitudinalmente, semelhante à da Figura 2 
mas de uma forma de realização alternativa "TA" de escova de 
dentes, e

Figura 6 é uma vista seccional relacionada 
com a da Figura 4.

As Figuras 1-4 representam uma primeira for
ma de realização preferida "T" do conceito de escova de den
tes rotativa com escovas gémeas do presente invento. A forma 
de realização "T” inclui geralmente: um tubo 10 que se pro
longa longitudinalmente na horizontal, que tem uma extremida
de anterior 12 direita, uma extremidade posterior direita 
19, e um lado de topo 10A que se prolonga longitudinalmente 
na horizontal do lado de fundo 10B, que igualmente se prolon
ga na horizontal. 0 tubo 10 na sua extremidade anterior 12 é 
centralmente aberto em 13 para permitir a passagem através 
dele de um meio de braço de curso com movimento de vaivém 
30, 40 que está predominantemente localizado dentro do tubo 
interior oco 14. Entre as extremidades do tubo 12 e 19, exis
te um perno de tubo 15 que se prolonga horizontalmente de ma
neira transversal, o qual está fixado rotativamente aos la
dos perpendiculares, que se prolongam longitudinalmente, do 
tubo 10. Um coordenador com movimento de vaivém angular ou 
contra direccional na forma de um pinhão 20 está previsto, o 
qual circunda co-rotativamente o perno do tubo 15 no tubo 
10.

Os meios de braço de curso com movimento de 
vaivém compreendem um par de braços de curso 30 e 40 essen-

- 4 -
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cialmente paralelos, que se prolongam longitudinalmente, e 
verticalmente desencontrados, estando as extremidades ante
riores dos braços de curso 32, 42 localizadas a frente, para 
além da extremidade anterior do tubo 12 e das porções 38, 48 
posteriores dos braços de curso que têm cremalheiras 37, 47 
dispostas dentro do tubo e que engatam com os lados opostos 
verticais do pinhão 20, pelo que os braços de curso podem 
ter longitudinalmente um movimento de vaivém, em direcções 
longitudinalmente opostas. Um par de escovas rotativas verti
cais transversalmente separadas 6o(m) e 6o(n) estão coloca
das completamente à frente da extremidade anterior do tubo 
12 e estão, respectivamente, accionavelmente associadas com 
eixos de manivela do braço de curso 31, 41, pelo que as esco
vas se movem conjuntamente em movimento de vaivém angular à 
medida que os braços de curso se movimentam longitudinalmente 
em vaivém.

0 braço de curso superior 30 tem uma porção 
média 35 que está disposta de maneira deslizável, longitudi
nalmente , ao longo de uma porção média 45 do braço de curso 
inferior 40. 0 braço de curso superior 30 tem uma porção pos
terior de cremalheira 37 que se prolonga em sobreposição en
grenando com o pinhão 20. De maneira análoga, o braço de cur
so inferior 40 tem uma porção posterior de cremalheira 47 
que se prolonga longitudinalmente em engate de engrenagem 
por baixo do pinhão 20. Para além da extremidade anterior 12 
do tubo, a porção anterior do braço de curso superior 33 su
porta um par de eixos de manivela 31 que se prolongam trans
versalmente e estão transversalmente alinhados. De maneira 
análoga, a porção anterior 43 do braço de curso inferior 43 
suporta um par de eixos de cremalheira 41 que se prolongam 
transversalmente e estão alinhados transversalmente. Visto 
que os braços de curso 30 e 40 estão engatados longitudinal
mente de maneira deslizável (por exemplo em 35, 45), os ei
xos de manivela permanecem em constante elevação à medida 
que o braço de curso superior 30 tem longitudinalmente um mo-

30
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vimento de vaivém, e os eixos de manivela 41 permanecem numa 
elevação constante (através de eixos de manivela 31 inferio
res) à medida que o braço de curso inferior 40 tem um movi
mento de vaivém longitudinal. A porção anterior 33 8o braço 
de curso superior pode ser dotada com uma ordem de cerdas 
30U que se prolongam para cima, e de maneira análoga, a por
ção anterior do braço de curso inferior 43 pode ser dotada 
com carreiras de cerdas 40L que se prolongam para baixo.

Escovas verticais e transversalmente separa, 
das 60(m) e 6θ(Ν ), que circularmente envolvem um eixo trans 
versai comum 59, incluem respectivamente uma fila de cerdas 
62 que se prolonga transversalmente na direcção dos meios de 
braço de curso para terminar em cerdas em planos verticais 
62G. Radialmente acima do eixo transversal 59, o lado dian
teiro 61 de cada escova é dotado com uma porção ranhurada 63 
de forma geralmente elíptica para proporcionar o movimento 
giratório aos eixos de manivela 31. De maneira análoga, mas 
radialmente por baixo do eixo transversal 59, o lado diantei 
ro 61 de cada lâmina é dotado com uma porção fendida com a 
forma geral elíptica 64 para proporcionar o movimento girató 
rio dos eixos de manivela 41. De acordo com isto, os braços 
de curso 30 e 40 têm um movimento de vaivém em direcçães lon 
gitudinalmente opostas, os eixos de manivela 31 e 41 que gi
ram excentricamente assentam longitudinalmente contra as es
covas , pelo que as escovas se movem juntamente em direcçães 
angulares alternativas e em sincronização com um movimento 
de vaivém angular do coordenador contra-direccional 20.

Existem meios para manter um espaçamento 
transversal fixo entre as escovas 6o(m) e 6θ(Ν). Por exemplo 

como está representado na Figura 6, um de tais meios poderia 
tomar a forma de um elemento de eixo 58 prolongando^se ao 
longo do eixo transversal 59 para interligar positivamente 
as duas escovas 6o(m) e 6o(n). Como sugerido pela Figura 4, 
um tal meio alternativo impãe positivamente a ligação dos ej. 
xos de manivela 31 e 41 âs escovas 6o(m) e 6o(n) tais como

6
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laços de fixação 31K, 41K. Nesta modificação, o lado na di
recção da cauda da escova é rebaixado em 65 para comunicar 
com as fendas do lado dianteiro 63, 64 para acomodar os la
ços de fixação 31K, 41K para os eixos de manivela 31 e 41, 
respectivamente. A escova do lado da cauda é então dotada 
com uma cápsula 66 suavemente contornada que é engatada por 
atrito dentro da reentrância 65. Todavia, ambos estes meios 
(isto é, o eixo 58 e os fixadores 31K, 41K) podem ser utili
zados simultaneamente para aumentar a durabilidade da escova 
de dentes.

Os elementos anteriormente descritos (10, 
20, 30, 40, 60(m), 60(n)) repres entam uma estrutura anto-su- 
portada que poderia estar ligada de modo removível a um ele
mento de manivela 70 apertável manualmente. Como está repre
sentado nas Figuras 1 e 2, os parafusos horizontais 79 pro
longam-se através das aberturas 79 da manivela engatando por 
enroscamento na parede posterior 19 do tubo. Aqui, e imedia
tamente acima da sua extremidade inferior 71, o elemento de 
manivela 70 está facultativamente dotado com um contorno de 
aperto manual frontal 72.

Quaisquer meios de accionamento adequados 
podem ser utilizados para imprimirem um movimento de vaivém 
longitudinalmente aos meios de braço de curso de modo que as 
duas escovas sejam obrigadas a ter um movimento de vaivém an 
gularmente co—móvel em torno do eixo transversal comum 59· 
No caso dos braços de curso duplos 30, 4o tais meios de accio 
namento poderiam estar directamente ligados a um ou a ambos 
os braços de curso 30, 4o ou, alternativamente, ao coordena
dor contra-direccional 20. Para as formas de realização "T" 
e "TA", os meios de accionamento 50 compreendem um gatilho 
51 accionável por um dedo que flanqueia o tubo 10 e se liga 
positivamente ao peno de tubo 15. 0 gatilho 51 prolonga-se 
por baixo do lado do fundo 10B do tubo, e portanto está dis
posto para a frente do elemento de manivela 70. Uma mola held 
coidal 56, que aqui circunda uma extensão de haste 73 da ma-

- 7 ~
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nivela 7θ, está interposta entre o gatilho 51 e a manivela 
70 pelo que a mola 56 tende a manter os braços de curso 30, 
40 na posição inactiva da Figura 2, Contudo, quando o gati
lho 51 © comprimido elasticamente na direcção da manivela 
70, os braços de curso 30, 40 assumem as posições represen
tadas na Figura 2A. Assim, para cada depressão e libertação 
do gatilho 51, as cerdas 30U e 40L do braço de curso com mo
vimento de vaivém escovam as superfícies encobertas dos den
tes enquanto que as cerdas 62 da escova limpam eficazmente 
e de maneira simultânea as superfícies bocal e lingual dos 
dentes.

Como anteriormente se mencionou, os meios 
de accionamento para os meios de braço de curso poderiam ser 
diferentes do estilo gatilho e diferentes da força directa- 
mente aplicada ao coordenador direccional duplo (por exemplo 
20, 25). Por exemplo, meios de accionamento hidráulicos, 
pneumáticos, eléctricos sem fios recargáveis e do tipo cabo 
podem ser feitos para actuar directamente sobre os meios de 
braço de curso.

Na Figura 3, as linhas cheias para os eixos 
de manivela 31 © 41 e para as porções fendidas da escova in
dicam as posições do braço de curso na Figura 2, enquanto 
que as linhas tracejadas para os elementos 31, 41, 63 e 64, 
indicam as posições do braço de curso da Figura 2A. Também 
na Figura 3, as duas setas curvadas com cabeça dupla indicam 
que as duas escovas 6o(m) e 6o(n) se movem juntamente entre 
as condições da Figura 2 e 2A em movimentos de vaivém angula 
res de substancialmente 75° a 105°, e de preferência de cer
ca de 90°.

Uma comparação dos desenhos semelhantes das 
Figuras 2 e 5 revela que a Figura 5, como forma de realiza
ção alternativa "TA", difere da forma de realização "T" nos 
seguintes aspectos:

(i) na forma de realização ”TA", os braços 
de curso 30A e 40A têm formas que diferem ligeiramente das

8
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as suas extremidades posteriores ( (A, 49A), os
curso respectivos 30A e 40A são dotados com abertu
6, respectivamente; as cremalheiras 37 e 47 da for 
ização "T" são eliminadas, e

(ii) na forma de realização "TA",
ra direccional compreende o elemento curvo 25 com 

dois braços que têm os respectivos braços estendendo-se atra 
vés de aberturas 36 e 46; o elemento curvo 25 
ratoriamente o perno de tubo 15 

acordo com

o coorde-

circunda co-g_i

De os meios de accionamen-
to 50 fazem com que o perno de 

angular de

isto,
tubo 15 e o elemento curvo 25 
vaivém, os braços de curso
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tenham um movimento
30A e 4OA têm um movimento de vaivém longitudinalmente e fa
zem com que as escovas 6o(m) e 6o(n) tenham um movimento an
gular de vaivém em sincronização com
virtude das aberturas roscadas 18, que são engatáveis 
parafusos 79, as formas de realização "T" 
cilmente substituídas por outra unidade

o elemento curvo 25 Em

20

25

e"TA" podem 
igual.

construções e 
rotativa com

com
ser

os
fa

Pelo que antecede, as 
namento do conceito de escova de dentes 
gémeas será facilmente compreendido e qualquer outra explicji 
ção crê-se ser desnecessária. Contudo, visto 
modificações e alterações poderão facilmente 
tendidos na técnica, não se deseja limitar o
to às precisas construções representadas e descritas e 
acordo com isso, todas as modificações e alterações 
das que daí possam resultar 
das reivindicações

0
acima descrito foi efectuado nos Estados Unidos da Améri

ca em 11 de Maio de 1987 sob o N?. 048.086.

funcio-
escovas

que numerosas
ocorrer aos en-
presente inven- 

, de 
adequa- 
âmb i t o, estão compreendidas no

anexas.
depósito do primeiro pedido para o inven
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-REIVINDICAÇÕES-

1? - Escova rotativa aperfeiçoada com esco
vas gémeas, caracterizada por compreender um tubo oco hori
zontal e que se prolonga direccionalmente no sentido longitu 
dinal, que tem uma extremidade anterior e uma extremidade 
posterior, e que tem também lados de topo e lados de fundo 
que se prolongam longitudinalmente, meios de braço de curso 
que se estendem longitudinalmente de modo direccional e que 
têm um movimento longitudinal de vaivém situados dentro e li. 
gados ao referido tubo, compreendendo os referidos meios de 
braço de curso um par de braços de curso e incluindo respec- 
tivamente uma porção dianteira sempre situada à frente do tu 
bo, um par de escovas rotativas que circundam respectivamen- 
te de maneira circular um eixo transversal, estando as refe
ridas escovas totalmente localizadas à frente do tubo e flan 
queando os meios de braço de curso na porção dianteira dos 
mesmos, suportando cada um dos braços de curso dos meios de 
braço de curso na porção dianteira dos mesmos, eixos de mani 
vela que se prolongam direccionalmente de maneira transver
sal, os quais estão montados giratoriamente em porções ranhu 
radas das escovas que estão radialmente desalinhadas em rela 
ção ao eixo transversal, e meios para manter um espaço trans 
versai fixo entre as duas escovas.

2? — Escova de dentes rotativa de acordo 
com a reivindicação 1, caracterizada por compreender meios 
de accionamento para provocarem longitudinalmente um movimen 
to de vaivém dos meios de braço de curso, e por cada uma das 
escovas compreender uma fila de cerdas que circunda substan
cialmente o eixo transversal e que se prolonga para dentro 
na direcção da porção dianteira dos meios de braço de curso.

3- - Escova de dentes rotativa de acordo 
com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada por compreender um 
coordenador contra-direccional situado dentro do tubo, estan 
do uma porção central do coordenador ligada giratoriamente

30
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ao tubo ao longo de um tubo-pivô que se prolonga horizontal 
e transversalmente de modo direccional, compreendendo os 
meios de braço de curso um par de braços de curso, essencial 
mente paralelos, que se prolongam na direcção longitudinal e 
verticalmente desalinhados da horizontal, incluindo um braço 
de curso superior e um braço de curso inferior, tendo cada 
um dos braços de curso uma porção dianteira localizada a 
frente, afastada da extremidade dianteira do tubo, e uma por 
ção posterior efectivamente ligada ao coordenador sobre ladosi 
verticalmente opostos do tubo-pivô pelo que o coordenador é 
feito girar em direcções angulares alternadas em torno do tu 
bo-pivô, sendo os braços de curso simultânea e longitudinal
mente postos em movimento de vaivém, respectivamente, em di
recções opostas longitudinais, e em que cada uma das referi
das escovas rotativas compreende um lado dianteiro vertical 
dotado com uma ranhura superior situada acima do eixo trans
versal e também com uma ranhura inferior situada por baixo 
do eixo transversal, compreendendo também cada uma das esco
vas cerdas que se prolongam direccionalmente de maneira trare 
versai ordenadas de modo a circundarem substancialmente o ei 
xo transversal, sendo o braço de curso superior dotado com 
eixos de manivela que se prolongam transversalmente, prolon
gando-se para dentro e sendo feitos girar pela fenda superia· 
e estando o braço de curso inferior dotado com eixos de mani 
vela que se prolongam transversalmente, os quais se estendem 
para dentro e sendo feitos girar pelas fendas inferiores, p_e 
lo que o coordenador contra-direccional é feito girar em di
recções angulares alternativas e os respectivos braços de 
curso têm movimento de vaivém em direcções longitudinais o- 
postas, assentando os eixos de manivela de maneira direccio
nal longitudinalmente contra as fendas das escovas de modd 
tal que as escovas são impelidas para se moverem em sincroni 
zação direccional angular alternativa com o coordenador, e 
meios para manter um espaçamento transversal fixo entre as 
referidas escovas.
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com a reivindicação 3, caracterizada por incluir meios de a_c 
cionainento adaptados para efectuarem simultaneamente uma ro
tação direccional angular alternativa do coordenador em tor
no do tubo-pivô e também os movimentos direccionais longitu
dinais opostos dos braços de curso.

5- - Escova de dentes rotativa de acordo 
com uma das reivindicações anteriores, caracterizada por as 
duas porções ranhuradas de cada escova terem uma forma gera_l 
mente elíptica e estarem localizadas a distâncias semelhan
tes acima e abaixo do eixo transversal, pelo que os eixos de 
manivela permanecem a elevações constantes em relação ao ei
xo transversal, à medida que os braços de curso têm um movi
mento longitudinal de vaivém.

6? - Escova de dentes rotativa de acordo
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com a reivindicação 3, 4 ou 5, caracterizada por as porções 
posteriores dos braços de curso terem uma configuração de 
cremalheira com múltiplos dentes, e o coordenador contra—di
reccional compreender um pinhão que circunda o tubo-pivô e 
está ligado accionalmente as porções de cremalheira com den
tes múltiplos dos braços de curso.

7? - Escova de dentes rotativa de acordo
com a reivindicação 3, 4 ou 5, caracterizada por o coordena

25

dor contra—direccional compreender um elemento curvo que se 
estende acima e abaixo do tubo-pivô, estando o elemento cur
vo rotativamente associado com as porções posteriores dos 
braços de curso.

8? - Escova de dentes rotativa de acordo 
com uma das reivindicações 3 a 7, caracterizada por a porção

30 dianteira do braço de curso superior suportar cerdas que se 
prolongam para cima e a porção dianteira do braço de curso 
inferior suportar cerdas que se prolongam para baixo.

9- - Escova de dentes rotativa de acordo 
com uma das reivindicações 3 a 8, caracterizada por o tubo- 
-pivô compreender um tubo-perno que se prolonga transversal-
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1

5

mente, e os meios de accionamento compreenderem um gatilho 
que flanqueia o tubo e está positivamente ligado ao tubo-per 
no, prolongando-se o gatilho por baixo da parte inferior do 
tubo e localizando-se na parte anterior do elemento de mani
vela apertável, que está ligado de maneira removível à extre 
midade posterior do tubo oco.

10? - Escova de dentes rotativa de acordo

10

com a reivindicação 9, caracterizada por os meios para man
ter um espaçamento transversal fixo entre as escovas compre
ender meios que ligam positivamente os eixos de manivela nas 
porções ranhuradas das escovas e estar proporcionado faculta 
tivaniente um elemento de eixo, o qual se prolonga ao longo 
do eixo transversal para interligar as duas escovas fornecen 
do assim uma durabilidade opcional a escova de dentes rotati

15 va.
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11? - Escova de dentes rotativa de acordo

20

com a reivindicação 9, caracterizado por os meios para man
ter um espaçamento transversal fixo entre as escovas 
enderem um elemento de eixo que se prolonga ao longo 
transversal e que liga as duas escovas para a frente 
sição afastada da extremidade dianteira do tubo 
não '

compre- 
do eixo

, em po- 
, pelo que

se torna necessário ligar positivamente os eixos de mani 
vela as escovas.

25f

Lisboa, 10 de Maio de 19θθ
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