
Een goede mondhygiëne is belangrijk voor uw gebit. 
Maar hoe zorgt u voor een goede mondhygiëne? In deze 
folder helpen we u met tips voor een goede verzorging 
van uw gebit. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, 
informeer dan bij uw tandarts of mondhygiënist. 



Een gezond gebit is belangrijk voor het goed kauwen 
van voedsel en draagt bij aan duidelijk spreken en 
articuleren. Bovendien geeft een mooi en gezond gebit 
een positieve uitstraling.

Een goede mondhygiëne 
begint bij het dagelijks 
verwijderen van tandplaque. 

Tandplaque is een nauwelijks zichtbaar kleverig, wit laagje dat 
op het gebit zit. Gedurende de dag zet tandplaque zich af op 
onze tanden en kiezen. Het bestaat voor 2/3 uit bacteriën. Dit 
laagje is nog eenvoudig met een tandenborstel van de tanden 
en kiezen te verwijderen. Als dit laagje niet dagelijks wordt 
verwijderd dan leidt dit tot:

1. Tandsteen 
2. Gaatjes (cariës) 
3. Ontstoken tandvlees (gingivitis/parodontitis) 
4. Slechte adem (halitose) 



1  Het ontstaan van tandsteen

Tandsteen ontstaat als tandplaque binnen 
24 tot 48 uur niet goed/onvoldoende 
wordt verwijderd. Door de reactie 
van mineralen uit speeksel wordt 
de tandplaque hard en kan dan 
niet meer worden verwijderd met 
een tandenborstel. Op tandsteen 
hecht zich weer makkelijk plaque 
en de kans op ontstekingen van het 
tandvlees (gingivitis/parodontitis) is groter. 
Belangrijk is dat de tandarts of mondhygiënist 
dit regelmatig verwijdert. 

2  Het ontstaan van cariës en tanderosie 

Tandbederf/gaatjes (cariës) ontstaat door onvoldoende 
mondhygiëne en bij veelvuldig gebruik van suikers die verwerkt 
zijn in voedingsmiddelen. De suikers worden door bacteriën 
in de plaque omgezet in zuren. Deze zuren tasten het glazuur 
aan en zo ontstaan er gaatjes in zowel het glazuur  als in 
onderliggend tandbeen/dentine . De schade kan zelfs tot 
nog dieper gelegen weefsel doorgaan ( en ).

Tanderosie ontstaat doordat het glazuur wordt opgelost 
door zuren uit o.a. vruchtensappen, fris- en energiedranken, 
voedingsmiddelen of maagzuur/overgeven. Eenmaal opgelost 
glazuur komt niet meer terug. Probeer daarom zoveel mogelijk 
het aantal zuuraanvallen op het gebit te beperken tot  
3 hoofdmaaltijden en maximaal 4 tussendoortjes. 

De stadia van cariës en tanderosie
 

 ■ Het glazuur wordt dunner. 
 ■ Tanden worden geler, doordat het onderliggende donkerder 
gekleurde tandbeen zichtbaar wordt. 

 ■ Tanden en kiezen worden korter. 
 ■ Tijdens het eten of drinken kunnen tanden gevoeliger zijn.
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3   Het ontstaan van ontstoken   
 tandvlees (gingivitis en parodontitis)

Er gaan meer tanden en kiezen verloren aan tandvlees-
ontstekingen dan aan tandbederf. Een goede verzorging van 
de tanden en kiezen voorkomt niet alleen tandbederf, maar 
ook ontsteking van het tandvlees. Wanneer de tandplaque niet 
dagelijks wordt verwijderd en tegen de tandvleesrand aan blijft 
zitten raakt het tandvlees geïrriteerd. Na ongeveer 48 uur raakt 
het tandvlees ontstoken. 

Gezond tandvlees 1   

 ■ Roze van kleur en ligt strak gesloten om de tand of kies heen.
 ■ Bloedt niet bij tandenpoetsen of gebruik van  
stokers/ragers/floss.

Gingivitis (beginstadium) 2  

Bij een onvoldoende mondhygiëne raakt het tandvlees ontstoken. 
Het beginstadium van ontstoken tandvlees noemen we gingivitis.

 ■ Tandvlees is rood van kleur en is slap en gezwollen.
 ■ Bloedt makkelijk bij tandenpoetsen of gebruik van  
stokers/ragers/floss.

Parodontitis (vervolgstadium) 3
  
Als de ontsteking zich verder uitbreidt naar de dieper gelegen 
weefsels en kaakbot spreken we van parodontitis. Parodontitis 
hoeft niet altijd pijnklachten te geven. Bij een tijdige diagnose en 
een goede behandeling door tandarts of mondhygiënist kan het 
verlies van tanden en kiezen worden voorkomen. 

 ■ De ruimte tussen de tand en het tandvlees wordt dieper en 
men spreekt van een pocket als deze ruimte dieper is dan  
3 mm. Hierin blijft makkelijk plaque en tandsteen achter.

 ■ Het kaakbot waarin de tanden en kiezen vastzitten  
verdwijnt door de ontsteking.

 ■ Verlies van het bot, hierdoor verliezen de tanden en kiezen 
hun steun en kunnen los gaan staan en zelfs uitvallen.

 ■ Mogelijk onaangename smaak of geur uit de mond.
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4   Het ontstaan van  
 slechte adem (halitose) 

Een slechte adem wordt (meestal) veroorzaakt door zwavel 
gassen die zich in de mond vormen door achterblijvende 
etensresten en bacteriën op de tong. 

Ook een droge mond of bepaalde voedingsmiddelen, zoals 
koffie, alcohol, knoflook en roken, geven een onaangename 
geur. Deze geuren zijn meestal van korte duur. Een 
vergevorderd stadium van parodontitis kan ook een oorzaak 
zijn van een slechte adem. 

Neem bij een langdurige slechte adem of bij twijfel van 
de oorzaak hiervan altijd contact op met uw tandarts of 
mondhygiënist. Zij kunnen u adviseren wat voor u de beste 
verzorging/behandeling is.  



Een goede  
mondverzorging

1   Goed poetsen: de 2 x 2 regel

Poets minimaal 2 x per dag (bij voorkeur 
‘s morgens en ’s avonds) 2 minuten met 
een fluoride tandpasta of een tandpasta 
met een speciale werking tegen 
bijvoorbeeld gevoelige tanden.

Voor iedereen is er een geschikte Lactona tandenborstel: 
Borstels voor volwassenen of kinderen en speciale 
borstels voor orthodontische apparatuur en moeilijk 
bereikbare plaatsen in de mond (zie achterzijde folder).



3   Zo nodig spoelen 
 met een mondwater 

Naast het dagelijks reinigen van het 
gebit en de tong, kan het spoelen met 
mondwater bijdragen aan een goede 
mondhygiëne.  

Overleg voor het gebruik van 
mondwater eerst met uw tandarts  
of mondhygiënist.

In dit schema kunt u zien dat een rager de beste manier is om 
plaque te verwijderen. De rager vult namelijk de gehele ruimte 
tussen de tanden en kiezen op.

2   Dagelijks verwijderen van plaque  
 tussen tanden en kiezen

Mits de stand van uw tanden en kiezen het toelaat, heeft het 
gebruik van een rager de voorkeur voor de dagelijkse reiniging 
tussen de tanden en kiezen. Afhankelijk van uw gebit en uw 
mondgezondheid zal de tandarts/mondhygiënist u adviseren 
welke producten voor u geschikt zijn. 

 Tandenstoker Ragers  Flossdraad



Onderhoud van uw tandenborstel 

 ■ Spoel de tandenborstel na het poetsen goed uit en laat deze 
aan de lucht drogen. Zo gaan de bacteriën dood. 

 ■ Door de Lactona tandenborstels te spoelen met warm water 
komen de haartjes in de oorspronkelijke positie terug.

 ■ Vervang de borstel om de 3 maanden of eerder indien de 
haartjes uiteen gaan staan.

Welke tandenborstel kiest u?

Een tandenborstel is de basis voor het goed reinigen van 
uw tanden en kiezen. Een goede tandenborstel heeft:

 ■ Bij voorkeur een compacte en kleine borstelkop waardoor 
ook de moeilijke plaatsen goed bereikbaar zijn. 

 ■ Een recht en zacht poetsoppervlak waardoor beschadiging 
aan tand en tandvlees wordt voorkomen. 

 ■ Een rechte, flexibele steel voor optimale drukverdeling.
 ■ Afgeronde borstelhaartjes van een hoogwaardige kwaliteit 
nylon om beschadiging aan het weefsel te voorkomen. 

Tandenborsteladvies 

 Ultra Soft 
Na extractie, parodontale behandeling, 
implantaten, radio-/chemotherapie, 
ANUG of ernstig ontstoken tandvlees.

 Extra Soft 
Bij recessies, gevoelige tandhalzen, 
implantaten of ontstoken tandvlees.

 Soft 
Bij een gezond gebit.

 Medium 
Bij vaste orthodontische  
apparatuur.



Geadviseerde poetsmethode
Het belangrijkste van poetsen is het verwijderen van plaque 
langs de tandvleesrand. Besteed vooral aandacht aan de 
overgang van het tandvlees naar de tand of kies. 

1. Poets voor de spiegel en houdt een vaste volgorde aan.
2. Poets de buitenkant van het gebit. Plaats de borstel onder  

een hoek van 45º schuin op de overgang van tand en kies  
naar tandvlees. Zo wordt de plaque langs de 
tandvleesrand verwijderd.

3. Maak korte heen- en weergaande horizontale bewegingen 
zonder te duwen en laat de toppen van de haren het werk doen.

4. De horizontale bewegingen moeten elkaar overlappen en 
poets iedere plek minimaal 10 seconden.

5. Poets op dezelfde manier de binnenkant van de kiezen. 
Vergeet de achterkant van de achterste kiezen niet.

6. Binnenkant voortanden: Bij de voortanden plaatst u  
de borstel verticaal en beweegt u de borstel met  
kleine bewegingen op en neer.

7. Poets de kauwvlakken met een korte schrobbeweging.
8. Tot slot poetst u uw tong of gebruikt u hiervoor een 

tongschraper.

1 2

45º



Welke rager kiest u? 

Mits de situatie van uw gebit hiervoor geschikt is, heeft 
het gebruik van ragers de voorkeur. Ragers verwijderen 
in vergelijking met stokers en floss veel beter de 
plaque die tussen tanden en kiezen zit. Lactona ragers 
kenmerken zich door:

 ■ Breed assortiment antibacteriële ragers.
 ■ Coating ter voorkoming van “stroomeffect”  
bij amalgaam vullingen en/of gevoelige tanden. 

 ■ Buigbaar borstelgedeelte. 
 ■ Duidelijke kleurindicatie van de draad per maat.

 Lactona Interdental Cleaners
 ■ 9 maten
 ■ Cilindrische vorm (recht borsteldeel).
 ■ Lang borstel gedeelte voor optimale plaqueverwijdering.

 Lactona EasyGrip 
 ■ 8 maten (2 conisch en 6 cilindrisch)
 ■ Vaste houder voor meer grip en gebruikersgemak.
 ■ Kapje voor het verlengen van het handvat en  
het hygiënisch opbergen van de rager. 

 Lactona EasyDent Interdental Cleaners
 ■ 3 maten
 ■ Meerdere maten in één rager door conische vorm  
(taps toelopend borsteldeel).

 ■ Lang borstelgedeelte voor optimale plaqueverwijdering. 

 Lactona Proxabrush
 ■ Extra lange handle met losse ragers voor optimaal  
gebruikersgemak en betere bereikbaarheid achter in de mond. 

 ■ Losse ragers zijn beschikbaar in conische of cilindrische vorm.

Zie achterzijde folder voor alle maten en opties.



Hoe gebruikt u een rager?
1. Houd de rager vast tussen duim en wijsvinger.
2. Steun met de overige vingers op de kaak.
3. Plaats de rager loodrecht tussen de tanden/kiezen. 

Het borsteltje moet enigszins strak tussen de tanden door, 
maar het draad mag de tanden/kiezen niet raken. 

4. Duw de rager vanaf de buitenkant tussen de tanden/kiezen.
5. Maak 6 à 7 keer horizontale en diagonale  

heen- en weergaande bewegingen.
6. Oefen lichte druk uit op het tandvlees.
7. Sla geen tanden of kiezen over. Gebruik indien 

voorgeschreven meerdere maten/type ragers.
8. Prik niet in het tandvlees. Plaats zonodig de rager iets schuiner 

tussen de tanden of kiezen. Voor de bovenkaak schuin insteken 
van bovenaf en voor de onderkaak schuin van onderaf. 

9. Spoel de rager na gebruik goed af en laat deze drogen.



Kies voor een tandenstoker wanneer de ruimte tussen 
tanden en kiezen te klein is om een  
rager te gebruiken. 

Hoe gebruikt u tandenstokers?
1.  Bevochtig de stoker in de mond. Hierdoor wordt het hout 

iets zachter en flexibeler.
2. Houd de stoker tussen duim en wijsvinger in het midden 

vast. Steun met de overige vingers op de kaak om uitschieten 
te voorkomen.

3. Houd de platte zijde (basis) van de tandenstoker  
naar het tandvlees.

4. Plaats de tandenstoker tussen de tanden en kiezen en 
maak 5 tot 10 keer horizontale en diagonale heen- en 
weergaande bewegingen. 

Lactona Intersticks 
Tandenstokers

 ■ Gemaakt van zacht berkenhout. 
 ■ Driehoekig van vorm. 
 ■ Dubbelzijdig te gebruiken. 
 ■ Frisse mintsmaak.
 ■ In handige dispenser à 100 stuks.



Lactona Floss  
of FlossTape 

 ■ Blauw gekleurd voor een 
betere plaque-indicatie. 

 ■ Lichte waslaag. 
 ■ Geïmpregneerd met fluoride. 
 ■ Frisse mintsmaak.

Wanneer een rager of tandenstoker geen optie is gebruikt u 
Floss of FlossTape voor het reinigen tussen tanden en kiezen.  

Hoe gebruikt u floss?
1. Neem ±50 cm floss en wikkel dit losjes om beide middelvingers.
2. Strek de floss met de duimen en wijsvingers.
3. Laat slechts een kort stukje, ca 2 cm, tussen de vingers over.
4. Breng de floss tussen de tanden in met zagende bewegingen 

door het contactpunt, totdat het tandvlees bereikt is.
5. Leg de floss als een C om de te reinigen tand heen en maak een 

korte heen- en weergaande beweging richting het contactpunt.
6. Reinig vervolgens de aangrenzende tand/kies op dezelfde manier. 
7. Neem voor elke volgende tand of kies een nieuw stukje draad.



12yr+

Een slechte adem (halitose)
Maar liefst de helft van alle mensen heeft weleens last 
van een slechte adem.

Naast het dagelijks poetsen van de tanden en het reinigen van 
de tong met de Lactona tongreiniger, kan het spoelen met 
Lactona ClearBreath de slechte adem aanzienlijk verminderen. 

Lactona tongreiniger
Een tongschraper of tongreiniger is een belangrijk effectief 
hulpmiddel tegen halitose en de meest effectieve manier om 
de tong van aanslag en bacteriën te ontdoen. Het gebruik van 
een tongreiniger werkt beter dan de tong alleen poetsen.

Lactona ClearBreath mondwater
De unieke samenstelling van Lactona ClearBreath neutraliseert 
de vluchtige zwavelverbindingen en doodt de bacteriën, die 
verantwoordelijk zijn voor de onaangename geur en smaak 
in de mond. De speciale samenstelling 
van het mondwater heeft de eigenschap 
dat het zich langer hecht aan tanden, 
tong en tandvlees waardoor de effectieve 
bestanddelen hun optimale werking 
kunnen doen om de bacteriën en de 
slechte adem te elimineren. Tevens 
vermindert het mondwater plaque en 
tandsteen in de mond. Lactona ClearBreath 
is beschikbaar in een 300 ml fles met  
12 uur effectiviteit, of in een 25 ml spray 
met 4 uur effectiviteit.



Verzorging van aften en 
wondjes in de mond

Lactona AftenCarePlus
Aften en wondjes in de mond kunnen erg pijnlijk zijn. 
Lactona AftenCarePlus in gelvorm geeft direct verlichting 
van pijn. Het zorgt voor een versnelde genezing van aften en 
andere wondjes in de mond, veroorzaakt door bijvoorbeeld 
uitstekende slotjes van beugels, slecht zittende protheses, 
verbranding of ontstoken geïrriteerd mondslijmvlies na o.a. 
chemotherapie. 

Dit medische hulpmiddel werkt snel doordat de gel als een 
onzichtbare pleister over de openliggende zenuwen ligt. 
Een van de belangrijkste ingrediënten is hyaluronzuur. De 
samenstelling van de gel bestaat o.a. uit een natuurlijke basis 
van etherische oliën en werkt verzachtend en antibacterieel. 

6 yr+



 Interdental Cleaners 
 Recht borsteldeel

 ■ 2 mm xxx-small (zilver) 
 ■ 2,5 mm xx-small-short (geel)
 ■ 2,5 mm xx-small-long (geel)
 ■ 3,1 mm x-small (rood)
 ■ 4 mm small (groen) 
 ■ 5 mm medium (blauw)
 ■ 6,5 mm large/medium (zwart)
 ■ 8 mm large (violet)
 ■ 10 mm x-large (transparant)
 ■ 12 mm xx-large (donkerrood)

 EasyDent
 Conisch borsteldeel 

 ■ 2,5 - 5 mm Type A (geel)
 ■ 3,1 - 8 mm Type B (rood)
 ■ 6 - 11 mm  Type C (zwart)

 EasyGrip
 Recht borsteldeel

 ■ 1,9 mm ultra small (oranje)
 ■ 2 mm xxx-small (grijs)
 ■ 2,5 mm xx-small (geel)
 ■ 3 mm x-small (rood)
 ■ 4 mm small (groen)
 ■ 5 mm medium (lichtblauw)

 EasyGrip 
 Conisch borsteldeel 

 ■ 2,5 - 5 mm Type A (wit)
 ■ 3 - 7 mm Type B (donkerblauw) 

 Tandenborstels
 ■ iQ Easycomfort ultra-soft
 ■ iQ Easycomfort extra-soft
 ■ iQ Easycomfort soft 
 ■ iQ Easycomfort medium
 ■ iQ extra-soft 
 ■ iQ soft 
 ■ iQ medium
 ■ iQ+ extra-soft
 ■ iQ+ soft
 ■ iQ+ medium
 ■ M30 regular soft  
 ■ M31 soft  
 ■ M Easycomfort extra-soft
 ■ M Easycomfort soft
 ■ M Easycomfort medium

 Kindertandenborstels
 ■ M 30 junior
 ■ M 30 regular
 ■ Kidsbrush
 ■ Toby Fruity  

 Speciale borstels
 ■ Protheseborstel
 ■ Orthodontic
 ■ 27BB
 ■ Proxabrush

 Overige producten
 ■ Intersticks tandenstokers   
 ■ Blue Floss  
 ■ Blue FlossTape
 ■ AftenCarePlus 15 ml.  
 ■ ClearBreath 300 ml.   
 ■ ClearBreath spray 25 ml.

Lactona is online verkrijgbaar onder andere  
bij Tandartsplein.nl en Drogisterijnet.nl.

Voor vragen over onze producten kunt u contact  
opnemen met onze consumentenservice Imgroma BV.: 
0900 101 11015 (€ 0,25 p.m.) 

www.lactona.nl


