PROBLEMET
Varför du måste hålla rent mellan tänderna
Visste du att hälften av alla bakterier finns kvar när du borstat
tänderna? De finns kvar mellan tänderna på de interdentala
tandytorna. Bakterier som tillsammans med bl.a. saliv och
matrester skapar beläggningar på svåråtkomliga gömställen dit
tandborststrån inte kommer åt att rengöra. Beläggningar som ger
hål i tänderna, karies, och som om de inte borstas bort orsakar
inflammation i tandköttet, s.k. gingivit.
Med tiden förkalkas dessa beläggningar till tandsten. I många fall
kan tandstenen påskynda att tandköttsfickorna fördjupas och
inflammationen börjar sprida sig på djupet, vilket leder till tandlossning s.k. parodontit. Parodontit
är vanligare än man kan tro. Tandlossning drabbar 7 av 10 över 35 år.
För att förebygga karies och tandlossningssjukdomar måste man därför komplettera den
regelbundna tandborstningen med att noga göra rent mellan tänderna med ett effektivt och
lättanvänt hjälpmedel som Flossbrush. Använd Flossbrush dagligen och komplettera gärna med
tandtråd där så behövs. Med Flossbrush håller du enkelt rent också om du har tandställning,
bryggor eller implantat.

DAGLIG TANDVÅRD
Flossbrush rengör enkelt och tillför skyddande fluor
Tänk dig Flossbrush som en liten miniatyrtandborste som du
använder för rengöring och massage i det svåråtkomliga och
känsliga området mellan tänderna på de interdentala
tandytorna.
För in Flossbrush försiktigt i tandmellanrummet med den flata
sidan mot tandköttet. Massera försiktigt fram och tillbaka
några gånger, så borstar du bort resterande plack från
tändernas s.k. distala och mesiala ytor.
Enklare kan man inte göra rent mellan tänderna.
För att dagligen stärka tandens emalj mot kariesangrepp har
varje Flossbrush försetts med 0.25 mg fluor som utsöndras
gradvis när du masserar mellan tänderna. Flossbrush och
fluor är förbrukad efter ca 2 minuters användning. Den tid det
beräknas ta för dig att rengöra alla mellanrum med
Flossbrush.
Flossväven som innehåller fluor är integrerad som en del av
stickan och kan därför ej lossna. Flossbrush innehåller inga
metalldelar som kan skada tandkött, emalj, kronor eller
implantat.

SPECIELL
TANDVÅRD
Flossbrush rengör
skonsamt runt brygga,
implantat och
tandställning
Rengör effektivt runt
implantat, repar inte det
högglanspolerade titanet
och kan böjas för bättre
åtkomlighet runt hela
implantatet.

Rengör hela vägen mellan
bryggfästena och på
sidorna av tänderna där
bryggan är fastsatt.

Hanterbar och lättåtkomlig
rengöring runt och mellan
tandställningens
fästpunkter (barn med
outvecklade permanenta
tänder skall undvika att
använda Flossbrush).

STÖDBEHANDLING
Flossbrush som applikator vid antibakteriell behandling
Din tandläkare och tandhygienist rekommenderar ibland
stödbehandling där du dagligen skall applicera skyddande
lösningar på vissa karies- och infektionskänsliga ytor. Vanliga
lösningar, antingen i flytande eller gelform, är t.ex. klorhexidin
och fluor. Stryk på eller doppa lösningarna på en Flossbrush.
Massera in lösningen på förevisad tandyta med hjälp av
Flossbrush.

