INTERDENTAAL REINIGEN

Voor een optimale reiniging tussen tanden en kiezen
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WAT IS DE MEEST EFFECTIEVE MANIER VAN INTERDENTAAL REINIGEN?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat

Daarom is het belangrijk om deze ruimten te

tandplaque, tegengaan van bloedend tandvlees

interdentaal reinigen met borsteltjes het meest

reinigen met speciale hulpmiddelen aanvullend

en het bestrijden van tandvleesproblemen.

effectief is. Indien de ruimte tussen tanden

op het ‘gewone’ tandenpoetsen.

Gebruik daarom bij voorkeur borsteltjes om

en kiezen groot genoeg is om te reinigen

de ruimten tussen tanden en kiezen schoon te

met een interdentaal borsteltje dan is dit het

De nummers 1 t/m 4 geven (in volgorde) aan

maken. Dentaid heeft een breed assortiment

meest effectieve hulpmiddel om problemen te

hoe effectief borsteltjes, stokers, rubbersticks en

borsteltjes die zelfs de allerkleinste ruimten kunnen

voorkomen.

floss zijn op het gebied van verwijderen van

reinigen.

1

Slot D.E. et al. The efficacy of interdental brushes on plaque
and parameters of periodontal inflammation:
a systematic review: a systematic review: Int. J. Dent.
Hygiene: 2008; 6: 253-264

2

Hoenderdos N.L. et al. The efficacy of woodsticks on
plaque and gingival inflammation : a

1

2

3

systematic review: Int. J. Dent. Hygiene: 2008; 6: 265279

4
3

hulpmiddelen zijn het meest effectief: Nederlands

Floss
Stoker
Interdentaal
borstel

Rubberstick

Haegens H. en Landheer C. Welke interdentale
Tijdschrift voor Mondhygiëne: 2013; 3: 19-21

4

Berchier C.E. et al. The efficacy of dental floss in addition
to a toothbrush on plaque and parameters
of gingival inflammation: a systematic review: Int. J. Dent.
Hygiene: 2008; 6: 280-289

INTERPROX

INTERPROX PLUS

De Interprox borstels hebben een zeer

De Interprox Plus borstels hebben een 90°

ergonomische grip en bieden een totale

gehoekt handvat en zijn ook zeer geschikt voor

bereikbaarheid door een flexibele nek en

interdentale reiniging in de zijdelingse delen.

1,9 mm

INTERDENTAAL REINIGEN

handvat.

6 mm

INTERPROX DE VOORDELEN:
• Zeer uitgebreid assortiment van

1,9 mm

Interprox Premium zonder hoek

11 mm

GEL VOOR INTERDENTALE
BORSTELS

17 verschillende interdentaal borstels
• Gebruiksvriendelijk door praktisch handvat
• Reiniging vanuit palatinale zijde goed
mogelijk
• Flexibel en gecoat ijzerdraadje ter
voorkoming van beschadiging van de

Gebruik Interprox Gel in combinatie met

elementen

de interdentale borstels om gaatjes en

• Beschermkapje om de interdentaal borstel

tandvleesproblemen tussen tanden en kiezen

hygiënisch op te bergen en mee te nemen

te voorkomen. De gel is zeer veilig voor het

• Zwarte Tynex borstelhaartjes voor het
©

zichtbaar maken van tandplaque
• Witte Tynex© borstelhaartjes voor het
zichtbaar maken van bloeding

tandglazuur. Gebruik voor het reinigen van
Interprox Plus met 90° hoek

elke interdentale ruimte een nieuwe ‘druppel’
Interprox Gel.

• Voor elke interdentale ruimte de meest
geschikte interdentaal borstel

Cetylpyridinium Chloride 0,3%,
Zink lactaat 0,14%
RDA-waarde =2

