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Implaclean® tandpasta is verkrijgbaar bij:
  Drogisterijen met EAN code 8717953140333 
  Uw apotheek onder code 16257235 Z-Index

Gebruik min. 2 maal per dag tenminste 2 minuten.
Geschikt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Dé tandpasta voor personen met implantaten

www.implaclean.com

Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Silica, PEG-32, Aroma, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium Gluconate, Cellulose Gum, Sodium 
Citrate, Lactoferrin, Sodium Saccharin, Magnesium Sulfate, Sodium 
Methylparaben, Sodium Perborate, Citric Acid, Sodium Chloride, 
Sodium Fluoride (200 ppm F-), CI 42090.  

Gepatenteerde formule. Ontwikkeld en aanbevolen door 
implantologen en mondhygiënisten.

Gebruik
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Implaclean® is speciaal ontwikkeld voor mensen met implantaten en 
onmisbaar voor een goede verzorging hiervan. Implaclean® helpt u 
zodat u levenslang van uw implantaten kunt genieten! 

Implaclean® bevat de unieke Ardox-X® actieve zuurstoftechnologie (1) 
in combinatie met lactoferrine en heeft een laag fluoride gehalte (200 
ppm F-) (2). Deze nieuwe technologie is gebaseerd op het zuurstof 
donerend complex. Dit is een actief complex (actieve zuurstof), dat 
bekend staat om zijn diepere penetratie van het natuurlijke weefsel (1). 
Lactoferrine creëert een antibacteriële, antiparasitaire en antivirale 
werking. Daarnaast is aangetoond, dat lactoferrine het vormen van 
nieuw botweefsel stimuleert, maar ook het slinken van bestaand 
botweefsel remt (3).

Door het gebruik van Implaclean® krijgen tandplak en 
tandvleesontstekingen geen kans en blijven pockets van tanden en 
implantaten schoon en vrij van schadelijke bacteriën. De actieve 
zuurstof zorgt er tevens voor, dat tanden wit blijven en er na verloop 
van tijd geen kleurverschillen ontstaan tussen de natuurlijke tanden 
en de implantaatconstructies.  De actieve zuurstof komt voor in een 
veilige anionische vorm en wordt geactiveerd bij het tandenpoetsen. 
Dit in tegenstelling tot de actieve, radicale vorm, die bekend is van 
waterstofperoxide. 

• Veilig voor implantaatconstructies

• Unieke actieve zuurstoftechnologie (1)  

• Lactoferrine (3)

• Laag fluoride gehalte (2)

• pH neutraal

• Geen schurende bestanddelen

• Reduceert malodeur

• Wetenschappelijk onderbouwd

Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang, zowel voor 
als na het plaatsen van implantaten. Daarom is de dagelijkse 
mondverzorging en een regelmatige controle bij tandarts en/of 
mondhygiëniste erg belangrijk. Voor het verzorgen van de 
implantaten en de opbouwen, adviseren wij u als volgt te werk te 
gaan: 

Gewone tandpasta wordt niet aangeraden omdat dit een te hoge 
concentratie fluoride en schurende bestandsdelen bevat.  Dit kan 
krasjes veroorzaken op de drukknop- of magneetconstructie. Hier-
door kan er eerder plaque aan de drukknop- of magneetconstructie 
gaan hechten. 

Indien bij u een staaf-huls constructie is geplaatst, is het eveneens 
van belang dat, bij de overgang van de staaf-huls constructie naar 
het tandvlees, goed wordt gepoetst, zoals bij de instructies voor 
drukknop- en magneetconstructies beschreven staat. Tevens is het 
raadzaam onder de staaf-huls constructie te reinigen met een rager, 
Super-floss of een schoenveter. Dit gaat eenvoudig door het 
heen-en-weer bewegen van de rager, Oral-B Super-floss of veter 
onder de staaf-huls constructie. Ragers en Super-floss zijn 
verkrijgbaar bij uw apotheek of drogisterij. 

Nadat u uw prothese heeft uitgenomen, kunt u voor het reinigen van 
de drukknop- of magneetconstructie gebruik maken van een zachte 
tandenborstel met een kleine borstelkop. Een kindertandenborstel of 
elektrische tandenborstel is daarvoor zeer geschikt.  De belangrijkste 
plekken, die u schoon dient te maken, zijn de overgangen van de 
drukknop- of magneetconstructie naar het tandvlees. Zet de tanden-
borstel op de overgang van de drukknop- of magneetconstructie naar 
het tandvlees en maak een horizontale beweging, waarbij u moet 
voelen, dat u het tandvlees raakt. Oefen weinig druk uit, want er is 
geen kracht nodig om goed schoon te maken.  Trek eventueel met de 
andere hand uw lip weg om het beter te kunnen zien.  

Indien bij u een kroon of brug op implantaten is geplaatst, dan is het 
van belang, dat u deze goed schoon houdt, net zoals uw eigen 
tanden en kiezen.  De belangrijkste plaatsen bij het reinigen van 
kroon en brugwerk, zijn de overgangen van het tandvlees naar 
de kroon en de ruimtes tussen de kronen (tanden / kiezen). De 
overgang van tandvlees naar kroon kan het beste gereinigd worden 
met Implaclean®, in combinatie met een zachte tandenborstel, om 
beschadiging aan het tandvlees te voorkomen. De ruimtes tussen de 
kronen (tanden / kiezen) kunnen worden gereinigd met behulp van 
een rager, stoker of flossdraad.

De overgangen van tandvlees naar de desbetreffende opbouwen 
dienen goed schoon gehouden te worden. Indien deze niet goed 
worden verzorgd, leidt dit tot ontsteking van het tandvlees. Dit kan 
weer resulteren in ontstoken kaakbot en uiteindelijk het eventueel 
verlies van de implantaten. Dit kunt u voorkomen door deze
hygiëne-instructies goed toe te passen. Indien u last blijft 
houden van bloedend tandvlees, raadpleeg dan uw behandelaar.

Staaf-huls constructies

Drukknop- en magneetconstructie

Kroon en brugwerk

Belangrijk!

Voordelen Implaclean®

Uw Nederlandse fabrikant voor innovatieve tandheelkundige producten.


