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Natuurlijk  
 beschermingssysteem 

Tooth Mousse en  
                 MI Paste Plus: 
   voor gezonde tanden   
          en een prachtige glimlach

CPP-ACP is ontwikkeld aan de School of Dental Science van de 
Universiteit van Melbourne in Victoria, Australië. RECALDENT™ 
wordt gebruikt onder licentie van RECALDENT™ Pty Ltd. 
RECALDENT™ CPP-ACP is een derivaat van melkcaseïne en 
mag niet worden gebruikt bij patiënten met een allergie voor 
melkeiwitten en/of hydroxybenzoaat.

Tooth Mousse en MI Paste Plus
Tooth Mousse en MI Paste Plus zijn crèmes/pasta’s die hetzelfde 
natuurlijke calcium en fosfaat bevatten als melk. MI Paste Plus 
bevat als extra ook fluoride. Deze mineralen beschermen uw 
tanden en kunnen zwakke plekken beschermen waar de mineralen 
al zijn verdwenen. 

Maakt deel uit van het Minimale 
Interventie-programma van GC.

Toepassing
Knijp een kleine hoeveelheid Tooth Mousse uit de tube op uw 
vinger en breng de mousse volgens de aanwijzingen van uw 
tandarts op de tandoppervlakken, bandjes en brackets aan. 
Gebruik uw tong om de mousse over moeilijk bereikbare delen 
te verspreiden. Laat de mousse voor het beste resultaat zo lang 
mogelijk zitten.

De minimaal aanbevolen inwerktijd bedraagt drie minuten. Aan 
het eind van de inwerktijd mag u de mousse uitspugen of de 
resterende Tooth Mousse doorslikken.

Vergeet niet om altijd de dop weer terug op de tube te schroeven 
en eventuele overtollige Tooth Mousse van de opening te 
verwijderen.
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Sterke, 
gezonde en 

mooie tanden 
tijdens en na de   

orthodontische
behandeling

Verklein het risico van witte 
vlekken door preventieve 

producten te gebruiken zoals 
Tooth Mousse en MI Paste Plus. 
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Uw tanden gezond houden   
  tijdens de orthodontische    
        behandeling  
Het is belangrijk dat u uw tanden tijdens de 
orthodontische behandeling gezond houdt. Niemand 
wil na de behandeling witte vlekken op zijn of haar 
tanden zien – ze kunnen worden voorkomen!

Orthodontische witte vlekjes
Witte vlekken zijn een teken van beginnend tandbederf en vindt 
plaats op plekken waar mineralen in de tand worden opgelost 
door het zuur dat bacteriën in plak produceren. Dit gebeurt 
hoofdzakelijk naast de brackets waar plak zich gemakkelijk 
ontwikkelt en waar poetsen met een tandenborstel lastig is.

De wetenschap achter de glimlach
Er is een klinisch onderzoek uitgevoerd over het gebruik van 
Tooth Mousse en MI Paste Plus om witte vlekken weer te doen 
verdwijnen1, en om de negatieve effecten van plakophoping 
tijdens de orthodontische behandeling te verminderen2. 

1.  Bailey, D. L., G.G. Adams, C. E. Tsao, A. Hyslop, K. Escobar, D.J. Manton, E.C. Reynolds 
& M.V. Morgan. (2009) Regression of Post orthodontic lesions by a remineralising crème. 
J Dent Res 88(12):1148-1153.

2.  Van Der Veen, M.H., M.W. Beerens, H. van Beek, J.M. ten Cate. (2009) Changes in Plak 
Composition after Orthodontic treatment; the influence of CPP-ACP-F Paste. Caries 
Res, 43:179-244 abstr 57.

Poetsen en flossen
Zorg dat u uw tanden tweemaal per 
dag met een zachte tandenborstel 
poetst; poets ook rondom de 
orthodontische brackets en 
draden. Als u elastiekjes gebruikt, 
moeten deze voor het poetsen 
en flossen worden verwijderd 
en daarna onmiddellijk worden 
teruggeplaatst. Als u uw tanden 
met fluoride houdende tandpasta 
poetst, helpt dit ook om witte 
vlekken te voorkomen.

Flos ten minste eenmaal per dag. 
Er zijn speciale flosproducten 
verkrijgbaar waarmee u de 
ruimten tussen de tanden en 
bij uw tandvlees goed kunt 
bereiken. Vraag uw orthodontist 
en tandarts om advies en 
aanbevelingen. 

De tanden goed 
 schoon houden tijdens de    
    orthodontische behandeling  

Houd plak onder controle 
Disclosinggel kleurt de plak in uw mond rozeachtig paars of 
blauw. Plak die ten minste 24-48 uur oud is, vormt een ernstiger 
bedreiging en bevat meer bacteriën; deze plak kleurt in plaats van 
roze, blauw.

U kunt de plak disclosinggel ook gebruiken om de zuurgraad (pH) 
van plak te meten – dit maakt duidelijk waar de bacteriën het 
meeste zuur produceren en uw tanden aantasten.

Door thuis disclosinggel te gebruiken, kunt u de plak op moeilijk 
bereikbare plaatsen om de brackets en elastiekjes opsporen en 
kunt u zien waar u extra aandacht aan moet besteden.

Een gezond dieet voor 
      gezonde tanden 

Door tijdens de orthodontische behandeling gezond 
te eten, helpt u uw tanden in goede staat te houden. 

Glazuur met een witte vlek ziet er zo uit op 
een microradiogram 

Na behandeling met GC Tooth Mousse 
kunnen de mineralen helemaal in de 
witte vlek doordringen

Na behandeling met alleen fluoride 
hebben de mineralen de neiging om op 
het buitenoppervlak van de witte vlek neer 
te slaan
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Ontkalking na orthodontische behandeling Na regelmatig gebruik Tooth Mousse

Orthodontie

Tips voor een gezond dieet: 
• Eet groenten en fruit
• Drink vruchtensap en andere ongezoete dranken
• Drink vloeistoffen die kunstmatig zijn gezoet en geen 

suiker bevatten
• Vermijd voedingswaren als snoep en snacks die suiker 

bevatten
• Vermijd snacks en snoep welke aan uw tanden blijven 

plakken (zoals toffees).


