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BIJTRING
EN TANDENBORSTEL
De CURAbaby Bijtring en de CURAkid
Tandenborstel zijn
hulpmiddelen om
een baby en peuter
aan mondzorg te
laten wennen. De
CURAkid Tandenborstel met het extra kleine borstelkopje van zacht
kunststof voorkomt
letsel aan de mucosa. De 4260 Curen® borstelharen
hebben een doorsnee van 0,1 mm – zacht en mild. De
bijtring van CuraBaby heeft een “tandenborstel” gedeelte. Als de baby hierop sabbelt bij het doorkomen
van de tanden wordt het tandvlees gemasseerd. Dit
verzacht de pijn en het bevordert de natuurlijke kaakgroei. Bovendien zit in de bijtring een rammelaar, dus
ook nog een leuke afleiding voor de baby!
www.curaden.nl

Vrolijk tanden poetsen
Philips Sonicare for Kids heeft twee opzetborstels
van verschillende grootte: een mini voor kinderen
vanaf 4 jaar en de standaardversie voor kinderen vanaf 7 jaar. De KidPacer stimuleert de kinderen om de
aanbevolen twee minuten poetsen
vol te maken: elke 30 seconden
klinkt er een piepje. Met de KidTimer wordt de poetstijd gedurende
90 dagen langzaam verlengd totdat
de twee minuten is bereikt. De Sonicare for Kids heeft een kleurige, ergonomisch vormgegeven handgreep
en wordt geleverd met stickers om
het frontje aan te passen en om de
tandenborstel op te vrolijken. Elk
kind kan zo zijn eigen tandenborstel
samenstellen.
www.philips.com

PRODUCTNIEUWS
praktijk
Producten voor de dagelijkse

Naslagwerk gevoelige tanden
Er zijn nogal wat producten en methodes om gevoeligheid van de tanden
als gevolg van blootliggend dentine, te verminderen. Ook is er veel literatuur over dit onderwerp. Er zijn veel vormen van tandgevoeligheid en ook
zijn er veel oorzaken aan te wijzen. Er is echter weinig consensus over hoe
deze gevoeligheid effectief te bestrijden. Dat er tot op heden nog steeds
geen algemeen geaccepteerde behandelmethode is, heeft vooral te maken met de vele variabelen binnen de onderzoeksopzetten, de vaak beperkte onderzoeksduur en het placebo-effect. Vandaar dat de ﬁrma
Kuraray, bekend van dentine adhesiesystemen als CLEARFIL™ BOND
SYSTEM F zich geroepen voelde om een
uitgebreide verhandeling te schrijven over
dit gevoelige onderwerp. Het resultaat is
een prettig leesbaar, overzichtelijk en
compleet naslagwerk, dat op aanvraag
gratis verstuurd wordt (zolang de voorraad strekt). www.kuraraydental.nl

POETSBOEKJE
Hoe maak je tandenpoetsen (weer)
leuk? Door de kinderen zelf te laten
ontdekken waarom het belangrijk is!
Dit vrolijke boekje vol grapjes voor kinderen helpt daarbij. Johnny Joker vindt
bijna alles grappig, maar tandenpoetsen
vindt hij stom. Om het leuker te maken,
stopt hij zelfs chocoladepasta in de
tube. Op een dag is zijn moeder zijn kuren zat. In plaats van hem te dwingen of
te straffen, zegt ze dat hij nooit meer tanden hoeft te poetsen. Een slimme zet, zo blijkt. Johnny vindt het eerst
nog leuk, maar al snel groeit er broccoli tussen zijn tanden en plakken
zijn kiezen aan elkaar. Hij ontdekt zelf dat tandenpoetsen eigenlijk heel
ﬁjn is. Aan het einde van het verhaal staat hij dan ook weer blij te poetsen. Op sommige pagina’s staan vragen die kinderen laten nadenken
over een onderwerp. De vragen zorgen ook voor gesprekken tussen ouder en kind. Door de vele grapjes en de originele benadering van herkenbare problemen zijn de boekjes niet saai maar verrassend.
De boekjes zijn geschreven door dr. W. Reiter, een pseudoniem voor een
team van schrijvers, tekenaars en adviseurs uit de zorg (artsen) en het
onderwijs.
NVM leden krijgen 50% korting op de aanschafprijs (9,95 euro).
Ga naar www.johnnyjoker.com en gebruik bij het afrekenen de
vouchercode Poets2014.

Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne

27

