Patiëntfolder

TePe Interdentale ragers

Implantaat
verzorging

TePe Floss
Bridge & Implant
Floss
1586 5495

Origineel
0,4 mm

1574 2970

0,45 mm

1574 2946

0,5 mm

1574 2962

0,6 mm

1574 2911

0,7 mm

1529 1847

0,8 mm

1529 1855

TePe Aanvullende
producten

1,1 mm

1574 2954

Gingival Gel

1576 0316

1,3 mm

1574 2938

1,5 mm

1574 2989

PlaqSearch

1586 5509

Dental Floss

1564 9660

Gemengd 1574 2903

TePe Specialistische borstels
Implant Care

Extra soft
0,45 mm

1590 5047

0,5 mm

1590 5055

0,6 mm

1590 5071

0,7 mm

1590 5098

0,8 mm

1590 5101

1,1 mm

1590 5128

1562 2215

Implantaat/orthodontie
borstel
1529 1421
Compact Tuft

1529 1448

Interspace, x-soft
		
1586 0884
Interspace, soft
		
1586 0876
Interspace, medium
		
1586 0868

Gemengd 1590 5136

TePe Tandenborstels

Angle
0,4 mm

1565 4427		

0,45 mm

1565 4400 		

0,5 mm

1565 4419 		

0,6 mm

1565 4370 		

0,7 mm

1565 4389 		

0,8 mm

1565 4397

Gemengd 1565 4362 		

Select, soft

1529 1235

Select, x-soft

1529 1227

Select Compact
soft		
1529 1316
Select Compact
x-soft
1529 1294
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Zorg net zo goed voor uw implantaten als u zou doen voor uw
natuurlijke tanden. Om ziektes
rondom het implantaat te voorkomen is een goede mondhygiëne
belangrijk. Met de juiste verzorging
thuis en regelmatige professionele
controles, gaan uw ‘nieuwe’ tanden
een leven lang mee.

Wat is peri-implantitis?

Osseointegratie = verankering van het implantaat in het
omliggende bot
Peri-implant mucositis = ontstoken tandvlees rondom implantaten
Peri-implantitis = ontstoken tandvlees en verlies van bot rondom
implantaten

Gezond tandvlees

Peri-implantitis mucositis

Gezond tandvlees doet geen pijn en bloedt niet wanneer u
rondom uw implantaten reinigt.

Wanneer er ontstekingen rondom de implantaten zijn spreekt
men van peri-implant mucositis. Deze ziekte veroorzaakt roodheid en zwellingen, maar is niet altijd even duidelijk zichtbaar.
Uw tandvlees kan gevoelig zijn en kan gaan bloeden wanneer
u rondom het implantaat reinigt.

Sulcus

Bacteriële
plaque

Tandvlees
Alveolair bot

Het implantaat is ingegroeid in het bot (osseointegratie). Het
tandvlees bedekt het bot en ligt als een kraag rondom het implantaat. De smalle ruimte tussen het implantaat en het tandvlees wordt de gingivale sulcus genoemd.

Bacteriële plaque is een kleverige laag die zich continue vormt
op uw tanden en implantaten. Als dit niet goed wordt schoongemaakt kan plaque zich ophopen en zodoende peri-implant
mucositis veroorzaken.

Peri-implantitis

Botverlies

Als de plaque niet wordt verwijderd zal deze achterblijven in
de sulcus, waar het onmogelijk is om met een tandenborstel
of interdentale rager te komen. De plaque verhardt tot tandsteen wat door het ruwe oppervlak weer meer plaque aantrekt.
Als het bot langzaam oplost verliest de tand steeds meer houvast. Peri-implant mucositis heeft zich dan ontwikkeld tot periimplantitis.

Voorkomen en behandelen
Peri-implant ziektes kunt u met een goede mondhygiëne voorkomen. Roodheid, zwelling en bloedend tandvlees tijdens het
poetsen zijn signalen van onstekingen. Deze signalen kunnen
echter niet altijd even duidelijk zijn.
Botverlies
Neem contact op met uw tandarts/mondhygiënist indien u enige
ontstekingen vermoedt. Een professionele behandeling omvat
een intensieve reiniging en het verwijderen van tandplaque en
tandsteen. Verder leert u hoe thuis om te gaan met het verzorgen
van uw implantaten.
Deze ziekte is pijnloos en wordt vaak niet opgemerkt. Daarom
is het verkrijgen van een professionele behandeling belangrijk
om zodoende het proces te stoppen. Zonder behandeling zal
het botverlies voortduren en kan zelfs het implantaat losraken
van het bot. Factoren die het risico op peri-implantitis kunnen
verhogen zijn een slechte mondhygiëne, roken en erfelijkheid.

Uw tandarts/mondhygiënist kan u helpen bij een goede mondhygiëne. Om het terugkeren van de ziektes te voorkomen, zijn
regelmatige controles en een goede verzorging thuis belangrijk.

Reiniging van implantaten
Er zijn verschillende types implantaten die elk een andere
verzorging vereisen. TePe heeft een ruim assortiment tandenborstels die de verzorging thuis vergemakkelijken. De tandarts
helpt u graag bij het kiezen van het juiste product voor uw
speciale wensen.

Implantaat ondersteunende brug = meerdere tanden worden
vervangen door een brug verankerd op implantaten. Uit cosmetisch
oogpunt kan ook artificieel tandvlees deel uit maken van de brug.
Enkel implantaat = een kroon verankerd op een implantaat.
Prothese op implantaten = een uitneembare prothese verankerd
op implantaten met een klik-systeem.

Implantaat ondersteunende brug

Tandenborstels

Single-tufted borstels

Kies voor de onregelmatige vlakken van
een implantaat een tandenborstel die overal
makkelijk bijkomt, bv. de TePe Select™
Compact, met een kleine borstelkop. De
TePe Supreme™ heeft borstelharen op
twee niveaus; de langere haren reiken
verder tussen de implantaten.

Een single-tufted borstel is ideaal voor
nauwkeurige reiniging of voor moeilijk bereikbare plaatsen. De TePe Compact Tuft™
heeft een stompe compacte borstelkop.
De TePe Interspace™ heeft een puntige
tip en een verwisselbare borstelkop. Keuze
uit extra soft (rood), soft (geel) of medium
(wit) borstelharen.

Speciale borstels

Floss

U kunt een speciale borstel nodig hebben
voor de gebieden waar het implantaat in
contact komt met het tandvlees. De TePe
Implant Care™ heeft een gehoekte nek voor
de binnenzijde van het implantaat. De TePe
implantaatborstel heeft een smalle borstelkop waarmee gemakkelijk de buitenzijde
van het implantaat gereinigd kan worden.

De TePe Bridge & Implant Floss is gemaakt
van elastisch materiaal wat het ideaal
geschikt maakt voor gebruik in de nauwe
interdentale ruimtes. Maakt tegelijkertijd
de zijden van het implantaat, als ook de
ruimtes schoon waar de implantaatconstructie het tandvlees raakt.

Interdentale ragers
Met de tandenborstel reinigt u de voor- en achterzijde van een
implantaat. Om alle overige zijden te kunnen bereiken wordt
het gebruik van een interdentale rager aanbevolen. TePe interdentale ragers zijn verkrijgbaar in verschillende maten, hoeken
en borstelhaartexturen. Het handvat heeft een comfortabele
grip en voor veilig gebruik zijn alle maten voorzien van een
plastic gecoate metalen draad.

TePe Interdentale ragers, origineel

Enkel implantaat
Gebruik een reguliere tandenborstel voor het
reinigen van tanden en implantaten. Extra aandacht vergen de gebieden daar waar het implantaat in aanraking met het tandvlees komt.
TePe Interdentale ragers, extra soft
Geschikt voor gevoelige tandhalzen.

Dental floss

TePe Angle™ is een interdentale rager
met een gehoekte nek voor een perfecte
toegang en een lang, plat handvat voor
gemakkelijk gebruik.

Voor het reinigen van implantaten kan Dental Floss uitermate
geschikt zijn. Kies tussen de dunne TePe Dental Floss of de
iets bredere TePe Bridge & Implant Floss. Kies voor een
interdentale rager als de interdentale ruimtes wat groter zijn.
Het kan zijn dat een extra borstel nodig is om de implantaten
te reinigen. Vraag uw tandarts/mondhygiënist hiernaar.

Controleer uw poetstechniek
Plaque is lastig te zien, zeker wanneer deze zich tussen en
aan de binnenkant van het implantaat en de tanden bevindt.
Met TePe PlaqSearch™ kunt u op een eenvoudige manier
controleren of alle ruimtes goed zijn gereinigd. TePe PlaqSearch kleurt oude en nieuwe plaque, waardoor het duidelijk
wordt waar de aandachtsplekken zich bevinden. Vraag uw
tandarts/mondhygiënist hiernaar.

Rood toont nieuwe
plaque en blauw
toont oude plaque.

Overkappingsprothese
Met een uitneembare prothese heeft u een goede
toegankelijkheid en zicht. Hierdoor wordt het reinigen makkelijker gemaakt.

Single-tufted borstel

Effectieve plaque controle

De TePe Compact Tuft is ideaal geschikt
voor het reinigen rondom verschillende
soorten pijlerelementen.

De TePe Gingival gel is antibacterieel en heeft een antiplaque
effect, wat helpt een tandvleesontsteking te voorkomen.
Wanneer de ontsteking hardnekkig is, wordt vaak voor een
korte periode gel als aanvulling op het poetsen gebruikt.
De gel heeft een frisse mintsmaak en bevat geen alcohol of
schuurmiddelen. Het is gemakkelijk aan te brengen met een
interdentale rager of een tandenborstel.

Interdentale ragers
Gebruik een interdentale rager voor het
reinigen onder de steg.

Druppel de gel
op de interdentale rager...

...of gebruik
de dop als een
bakje om de gel
aan te brengen.

Protheseborstel
Gebruik een TePe Protheseborstel met
lange en extra sterke borstelharen voor
het efficiënt reinigen van een overkappingsprothese.

Voor een betere grip;
buig de nek van de
borstel achterover,
na opwarmen onder
heet water.

Zorg dat uw implantaten
een leven lang meegaan
Zorg goed voor uw implantaten en behandel ze
net zoals u, uw eigen tanden zou verzorgen.
Besteedt extra aandacht aan de gebieden waar
het implantaat in contact komt met het tandvlees.
Als deze gebieden plaquevrij worden gehouden,
is de kans groot dat uw implantaten een leven
lang zullen meegaan.
Uw tandarts/mondhygiënist kan u vertellen welke
producten en reinigingstechnieken het beste bij u
en uw implantaat passen.

Uw implantaten:

Vraag uw tandarts/mondhygiënist waar uw implantaten
zijn geplaatst.

