
Gingivitis en 
parodontitis
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Parodontitis komt vaker voor dan u 
misschien zou denken. Ongeveer 50% 
van alle volwassenen lijdt aan deze ziekte, 
vaak zonder het te weten. Hoe eerder de 
ziekte wordt vastgesteld en behandeld, 
hoe beter.

Gelukkig kunt u er zelf veel aan doen 
om parodontitis te voorkomen.
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Gezond tandvlees

De ontwikkeling van 
parodontitis

Gezond tandvlees is stevig en lichtroze. Het bloedt niet als u 
uw tanden poetst of de interdentale ruimtes reinigt.

Kleine vezels, het parodontale ligament, houden de tand in 
zijn tandkas. Het tandvlees bedekt het bot en ligt als een 
kraag stevig rond de tand. De smalle ruimte tussen de tand 
en het tandvlees wordt de gingivale sulcus genoemd.

Tandvlees 
(gingiva)

Sulcus

Parodontaal 
ligament

Alveolair bot
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Tandvleesontsteking

Kenmerken van tandvleesontsteking zijn roodheid en 
zwelling. Het tandvlees kan bloeden als u uw tanden poetst 
of de interdentale ruimtes reinigt.

Er vormt zich continu een kleverige laag op uw tanden. 
Als u uw gebit niet goed reinigt, blijft er plaque achter, vooral 
tussen de tanden en langs de tandvleesrand. Als plaque 
zich in deze gebieden ophoopt, veroorzaakt het tand- 
vleesontsteking.

Gingivitis = tandvleesontsteking

Parodontitis = verlies van alveolair bot

Bacteriële plaque
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Dit is een langzaam en pijnloos proces, dat vaak niet wordt 
opgemerkt. Om dit proces te stoppen, is een professionele 
behandeling noodzakelijk. Onbehandeld blijft het botverlies 
doorgaan. Uiteindelijk gaat de tand loszitten en in het ergste 
geval verliest u hem. Factoren die het risico op het ontstaan 
van parodontitis vergroten, zijn roken, erfelijke kenmerken en 
bepaalde systemische ziekten.

Plaque die niet wordt verwijderd, blijft doorgroeien in de 
gingivale sulcus, waar u er met de tandenborstel of 
interdentale rager niet bij kunt. Bij de tandhals verhardt  
de plaque tot tandsteen met een ruw oppervlak, waarop 
bacteriën zich nog gemakkelijker kunnen hechten. Omdat 
het bot dat stevigheid biedt geleidelijk wordt afgebroken, 
verliest de tand steeds meer houvast. De tandvleesontste-
king heeft zich ontwikkeld tot parodontitis.

Botverlies

Botverlies

Parodontitis
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Preventie en behandeling
Met een goede mondhygiëne kunt u tandvleesontsteking  
en parodontitis voorkomen. Parodontitis is soms moeilijk  
op te sporen, dus wees alert op de zichtbare tekenen zoals 
roodheid, zwelling en bloedend tandvlees. Als u vermoedt 
dat u een tandvleesontsteking hebt, neem dan contact op 
met uw tandarts of mondhygiënist.

Een professionele behandeling omvat een intensieve 
reiniging en het verwijderen van tandplaque en tandsteen. 
Verder krijgt u advies over mondhygiëne, aanbevelingen 
voor geschikte reinigingsmiddelen en instructie in het 
gebruik ervan.

De samenwerking tussen u en uw zorgverlener is uiterst 
belangrijk voor een goed resultaat, ook na de behandeling. 
Regelmatige controles en een goede verzorging thuis zijn 
heel belangrijk om te voorkomen dat de problemen 
terugkeren.
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Als u tandvleesontsteking of parodontitis hebt, is het nog 
belangrijker om tussen de tanden en kiezen, waar de 
tandenborstel niet kan komen, te reinigen. Een interdentale 
rager is efficiënt en gebruiksvriendelijk. Gebruik hem elke 
dag, ook als het tandvlees gevoelig is en bloedt.

Reinig de interdentale ruimtes

Tandenpoetsen
Poets elke ochtend en avond de binnen- en buitenzijde en 
de bijtoppervlakken van de tanden met een tandenborstel 
en fluoridehoudende tandpasta. Houd de tandenborstel 
onder een hoek, zodat de borstelharen bij de tandvleesrand 
kunnen komen. Poets met lichte druk en kleine bewegingen.

Het is belangrijk om de juiste maat interdentale rager te 
gebruiken. Uw tandarts of mondhygiënist kan u helpen de  
juiste ragermaat/-maten te kiezen. 
 
 
 
 
 

Kies de juiste maat

Plaque is moeilijk te zien, zeker tussen de 
tanden. Met TePe PlaqSearch™ kunt  u 
gemakkelijk controleren of alle ruimtes 
goed gereinigd zijn. De tabletten kleuren 
de plaque, zodat u ziet waar de 

aandachtsplekken zich bevinden. Rood toont nieuwe 
plaque, blauw toont oude plaque. Vraag voor het gebruik  
uw mondhygiënist om advies.

Een rager heeft de juiste maat, als hij de interdentale ruimte 
opvult en een beetje weerstand ondervindt bij het plaatsen;  
hij mag echter nooit in de interdentale ruimte worden 
geforceerd. Beweeg de rager een paar keer heen en weer in 
elke interdentale ruimte. Kijk in de spiegel voor eenvoudiger 
gebruik.

Controleer uw poetstechniek
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De TePe interdentale ragers zijn verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en maten. Elke maat heeft een andere kleur; 
zo kunt u gemakkelijk onthouden welke rager u moet 
gebruiken. Alle ragers zijn voorzien van een plastic gecoate 
metalen draad.

TePe Interdentale ragers

Interdentale reiniging

TePe Interdentale ragers origineel

TePe Interdentale ragers extra soft 
Geschikt voor gevoelige tandhalzen.

De TePe Angle™ is een interdentale rager met een gebogen hals voor 
gemakkelijke toegang tussen de achterste kiezen en aan de binnenzijde.  
Het lange en platte handvat biedt een stabiele en ergonomische grip.
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TePe EasyPick™ is een gemakkelijke 
manier om de interdentale ruimtes 
te reinigen. Met een siliconen 
coating voor zachte en effectieve 
plaqueverwijdering. Verkrijgbaar  
in twee maten met een tapstoe- 
lopende punt, voor zowel nauwe 
als brede interdentale ruimtes.

TePe EasyPick™

Gemakkelijk tussen 
uw tanden te 
plaatsen.

Flexibel, voor een 
goed bereik tussen 
de achterste kiezen.

TePe’s antibacteriële gel bevat  
een combinatie van chloorhexidine 
en fluoride. De chloorhexidine is 
antibacterieel en heeft een anti- 
plaque effect.  Het fluoride 
versterkt het tandglazuur en 
beschermt de gevoelige tand- 
halzen. De gel heeft een frisse 
mintsmaak en bevat geen alcohol 
of schuurmiddelen.

TePe Gingival Gel

TePe Gingival Gel is gemakkelijk te gebruiken met een  
interdentale rager.
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TePe Benelux B.V.
Treubstraat 15A, 2288 EG Rijswijk, NL
Tel: +31(0)71 751 18 60 
info.nl@tepe.com 
www.tepe.com 

Made in Sweden

Implantaat/orthodontie 
borstel 
1529 1421 

Interspace, soft    
1586 0876  

Interspace, medium 
1586 0868

Compact Tuft  
1529 1448 

Universal Care  
1562 2215

Oranje XS/S  

Turquoise M/L 

TePe EasyPick™

TePe Gingival Gel

We care for healthy smiles

Interdentale ragers

Origineel

0,4 mm   

0,45 mm  

0,5 mm 

0,6 mm  

0,7 mm  

0,8 mm  

1,1 mm  

1,3 mm  

1,5 mm  

  

Angle

0,4 mm  

0,45 mm  

0,5 mm  

0,6 mm  

0,7 mm  

0,8 mm   

  

Extra soft

0,45 mm  

0,5 mm  

0,6 mm  

0,7 mm  

0,8 mm  

1,1 mm   

  

 

1574 2970

1574 2946

1574 2962

1574 2911

1529 1847

1529 1855

1574 2954

1574 2938 

1574 2989

1574 2903

1590 5047

1590 5055

1590 5071

1590 5098

1590 5101

1590 5128

1590 5136

 

1565 4427

1565 4400

1565 4419

1565 4370

1565 4389

1565 4397

1565 4362

Gemengd

Gemengd

Gemengd

1614 9998

1614 9971

Flacon 20 ml   1576 0316

TePe PlaqSearch™

10 tbl.      1586 5509 

Specialistischeborstels  
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