Tips voor een
gezonde lach

Gezonde tanden,
een leven lang
Door dagelijks een paar
minuten aandacht aan uw
tanden te besteden, kunt u
veel winst behalen.
Onderzoek toont aan dat
mondgezondheid ook van
invloed is op uw algehele
gezondheid.
Zorg voor uw gebit, dan is de
kans groot dat uw gezonde lach
een leven lang meegaat.

Gezond tandvlees en
gezonde tanden
Gezond tandvlees is lichtroze met
een gestippeld oppervlak en sluit
goed aan op elke tand. Het bloedt
niet als u uw tanden poetst of de
interdentale ruimtes reinigt.
Het is belangrijk om elke
ochtend en avond te poetsen.
Verder dient u regelmatig naar de
tandarts te gaan voor controle.

Eenvoudige tips voor een gezonde mond
• Poets uw tanden tweemaal per dag met een fluoride
houdende tandpasta.
• Reinig eenmaal per dag de interdentale ruimtes.
• Eet geen tussendoortjes en drink water als u dorst hebt.

Gaatjes
Telkens als u eet of zoete of zure
dranken drinkt, worden door
bacteriën zuren gevormd die het
tandglazuur aantasten. Speeksel
neutraliseert deze zuren en biedt uw
tanden enige bescherming, maar bij
frequente zuuraanvallen heeft het
geen tijd om zich te herstellen. 1
Het glazuur begint op te lossen, wat na
verloop van tijd tot gaatjes (cariës)
leidt.
Gaatjes ontstaan vaak op moeilijk te
reinigen plaatsen, bijv. tussen de tanden. Dit hoeft niet altijd pijn
te doen waardoor het ongemerkt kan gebeuren. Als u uw gebit
zorgvuldig reinigt, fluoridehoudende tandpasta gebruikt en
geen tussendoortjes eet, kunnen kleine gaatjes verdwijnen.
Geef uw tanden rust tussen de maaltijden. 2

1

2

Tandvleesontsteking
Als bacteriën niet van de tandvleesrand worden verwijderd, zal een
kleverige laag (plaque) ontstaan.
Plaque kan tandvleesontsteking
(gingivitis) veroorzaken. Roodheid,
zwelling en bloedend tandvlees zijn
tekenen van gingivitis. Zonder
behandeling kan de ontsteking
zich uitbreiden en het kaakbeen
aantasten; de gingivitis ontwikkelt
zich dan tot parodontitis (tandverlies).
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Tandenpoetsen
Dagelijks tanden poetsen verwijdert
bacteriën van uw tanden. Poets de binnenen buitenzijden en het bijtoppervlak en
vergeet niet de tandvleesrand te reinigen.
Kies een tandenborstel met zachte of extra zachte borstelharen voor een milde reiniging. Met een taps toelopende
borstelkop kunt u gemakkelijker de achterste kiezen bereiken.

TePe tandenborstels
1

De TePe Select™ is verkrijgbaar met een borstelkop in
verschillende maten.
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De TePe Supreme™ heeft borstelharen op twee niveaus;
de lange haren reiken verder tussen de tanden.
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De TePe Nova heeft een taps toelopende kop voor een
betere toegankelijkheid.

Voor een beter bereik kunt u de hals
van de tandenborstel buigen. Even
opwarmen in heet water, buigen en
afkoelen in koud water.
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Tips voor efficiënt tandenpoetsen
• Poets tweemaal per dag twee
minuten lang met een fluoridehoudende tandpasta.
• Houd de tandenborstel onder
een hoek van 45° tegen de
tandvleesrand. Poets met kleine
bewegingen en lichte druk. Poets
alle tandoppervlakken.
• Tot twee uur na het poetsen
niet eten of drinken, om
optimaal gebruik te maken
van de werking van de
fluoride om cariës te
voorkomen.
• Vervang regelmatig uw
tandenborstel, minimaal om
de drie maanden of zodra de
borstelharen versleten zijn.
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Tussen de tanden
Wist u dat een tandenborstel slechts drie
van de vijf oppervlakken van een tand
bereikt? Hij komt niet tussen uw tanden,
waar zich bacteriën ophopen. Daarom
ontstaan gaatjes en tandvleesontsteking
vaak tussen de tanden.
Het reinigen van de ruimtes tussen de tanden is dus net zo
belangrijk als poetsen met een tandenborstel. Gebruik
dagelijks floss, tandenstokers of een interdentale rager.
Uw mondhygiënist of tandarts kan u adviseren over de
diverse producten en technieken.
Als uw tandvlees bloedt tijdens het reinigen, kan dat op een
ontsteking duiden. Blijf uw gebit gewoon reinigen; waarschijnlijk stopt het bloeden na een paar dagen. Zo niet, neem dan
contact op met uw tandarts.

1

2

3

Interdentale ragers
TePe heeft een breed assortiment interdentale ragers:
Origineel 1 met een kort handvat, in negen maten, Angle
2 met een lang handvat en gebogen hals, en extra soft 3
met extra zachte borstelharen.
Het is belangrijk om de juiste maat rager te kiezen. Forceer
de rager niet tussen de tanden. Wellicht hebt u ragers van
meer dan één maat nodig, omdat de interdentale ruimtes
niet overal even groot zijn.

Tips voor efficiënt reinigen
tussen de tanden
• Gebruik een rechte rager tussen uw
voortanden. Beweeg deze een paar
keer heen en weer in elke ruimte.
• Buig de rager voor een betere
toegang tussen de achterste kiezen.
Een eenmaal gebogen rager niet
weer recht buigen.
• Reinig eenmaal per dag tussen de
tanden.
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Flexibel en
duurzaam

Zachte en effectieve
siliconen coating

Antisliphandvat

TePe EasyPick™
Een gemakkelijke en effectieve manier om de interdentale
ruimtes te reinigen. TePe EasyPick™ 1 heeft een antisliphandvat
en een siliconen coating voor zachte reiniging. Verkrijgbaar in
twee maten, voor smalle en brede interdentale ruimtes.

Tandenstokers en floss
TePe tandenstokers zijn driehoekig voor een optimaal
reinigingseffect. U kunt kiezen uit extra smalle plastic
tandenstokers 2 of houten tandenstokers met fluoride
voor extra bescherming tegen cariës.
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Als de interdentale ruimtes erg nauw zijn, is TePe Dental Tape™
4 vaak een goede keus. Vindt u het lastig om tape te gebruiken,
probeer dan de TePe Mini Flosser™ 5 een handige,
comfortabele floss houder.

7

9

8
6

Fluoridegel en antibacteriële gel
TePe Interdental Gel met fluoride 6 biedt extra bescherming
tegen gaatjes. TePe Gingival Gel met chloorhexidine en
fluoride 7 kan gebruikt worden als aanvulling op de
interdentale reiniging wanneer een tandvleesontsteking,
ondanks zorgvuldig reinigen, niet overgaat. De gel kan
gemakkelijk worden aangebracht met een interdentale
rager. Niet bedoeld voor kinderen onder de 12 jaar, tenzij
aanbevolen door een tandarts of mondhygiënist.

Controleer uw poetstechniek
Plaque is moeilijk op te sporen, maar met
TePe PlaqSearch™ 8 kunt u eenvoudig
controleren of alle tandoppervlakken
schoon zijn. Kauw nadat u uw tanden
gereinigd hebt op een PlaqSearch tablet.
De verkleuring laat zien waar u beter moet
poetsen.

Nieuwe plaque kleurt
rood, terwijl oudere
plaque blauw kleurt.

Tongschraper om slechte adem te voorkomen
Slechte adem wordt vaak veroorzaakt door bacteriën op de
tong. Een paar keer schrapen met een tongschraper 9
verwijdert bacteriën, voorkomt slechte adem en verbetert de
mondhygiëne.
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Gemengd

Gemengd

Gemengd

1574 2903

TePe EasyPick™
Oranje XS/S

1614 9998

Turquoise M/L

1614 9971

Overige producten

Plastic tandenstokers

1529 2142

Houten tandenstokers,
extra dun , met fluoride		

1529 1073

Dental Tape

1624 0340

Mini Flosser

1576 0294

Houten tandenstokers,
dun, met fluoride

Interdental Gel
met fluoride

1576 0308

Houten tandenstokers,
medium, met fluoride		

Gingival Gel
met chloorhexidine

1576 0316

1529 1081

Tongschraper 				

1529 1111

1529 1758

Tandenborstels
Supreme

1529 1189

Nova, x-soft
Nova, soft

1529 1197

Select, x-soft
Select, soft

1529 1200
1529 1227
1529 1235

Made in Sweden
TePe Benelux B.V.
Treubstraat 15A, 2288 EG Rijswijk, NL
Tel: +31(0)71 751 18 60
info.nl@tepe.com
www.tepe.com

Select Compact,
x-soft

1529 1294

Select Compact,
soft

1529 1316

Mini, x-soft

1557 2099
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