Plakverklikkers
Wat zit erin?
Plakverklikkers zijn paarsroze tabletten waarin de kleurstof erythrosine zit. De erythrosine
kleurt de mondbacteriën paarsroze. Verder zit er een rode levensmiddelkleurstof in en
pepermuntolie. De kleurstof verliest z'n werking ongeveer een half uur na het innemen,
gedurende dit half uur blijft de mond roze gekleurd. Op de tong kan dit wat langer duren.
Waar is het voor?
Plakverklikkers worden meegegeven om thuis zelf te controleren of het tandenpoetsen
goed gaat.
Gebruiksaanwijzing:
Gebruik de plakverklikker (wekelijks) op een rustig moment.
Poets eerst de tanden en maak de tussenruimtes met een rager schoon.
Doe daarna 1 tabletje in de mond en kauw het langzaam fijn.
Samen met wat speeksel vormt dit een papje in de mond.
Verspreid dit papje met de tong langs alle tanden en kiezen, aan de buiten- en aan de
binnenkant.
Spoel met 1 slokje water goed de mond schoon en spuug uit.
Kijk nu goed in de spiegel. De tanden die NIET goed zijn gepoetst hebben paarsroze
vlekken. De delen van de tanden zonder paarsroze vlekken zijn WEL goed gereinigd.
Het tandvlees, de tong en de binnenkant van de wangen zijn altijd roze, dit is normaal.
Poets nu nogmaals de tanden om de roze vlekken (= bacteriëlaag) te verwijderen.
Nu is duidelijk waar het poetsen of tussenruimtes poetsen niet goed genoeg gaat en waar
er in het vervolg beter gepoetst of schoongemaakt moet worden.
De paarse kleurstof verdwijnt langzaam van tandvlees, tong en de binnenkant van de
wang. Dit neemt gemiddeld een half uur in beslag.
Extra tabletten zijn af te halen bij de balie van de praktijk.
Waarschuwing:
−
Buiten bereik van kleine kinderen houden.
−
Tabletten niet doorslikken
−
Vermijd vlekken op kleren, de vlek gaat er pas in de wasmachine uit.
Veel succes met de mondhygiëne!
Heeft u nog vragen? Mail dan naar praktijk@adding.nl of bel 0516-513739.

