Houd uw patiënten
van begin tot
eind gezonder
en gelukkiger
3M preventieprotocol voor orthodontiepatiënten
Patiënten met orthodontische hulpmiddelen hebben een matig tot hoog risico van cariës. Door gebruik te maken van protocollen
voor evaluatie en beheer van het cariësrisico kunt u patiënten betere vooruitzichten bieden. Daarom biedt 3M dit handige naslagwerk
waarin protocollen voor patiëntzorg worden beschreven voor gebruik voor, tijdens en na de orthodontische behandeling.

Voor het begin van de orthodontische
behandeling

Help de mondgezondheid te beschermen door een
zorgplan te implementeren en te documenteren.

Voer een evaluatie uit van het cariësrisico en van
de naleving door de patiënt, waaronder:

Hier zijn de klinische aanbevelingen en belangrijkste mondzorgbehandelingen voor de behandeling van patiënten met verhoogd risico.

• Geschiedenis van cariës
• Gebruik van etenswaren en dranken
• Huidige routine voor mondhygiëne

Tijdens de behandeling
Behandeling in de praktijk

Informeer uw patiënt over het mondgezondheidsrisico

• Fluoridetandlak of 4-minutengel,
elke 3 maanden aan te brengen

• Hoger risico van het ontstaan van cariës
en tandvleesontsteking

• Overweeg het aanbrengen van een beschermende
glasionomeercoating rond de brackets

• White spots kunnen zich ontwikkelen tot cariës als ze niet
worden verholpen

• Profylaxe elke 3 maanden

Informeer uw patiënt over de stappen voor het behoud
van een goede mondgezondheid
• Poets ten minste elke ochtend en voor het slapengaan
• Gebruik een elektrische tandenborstel, waterflosser,
speciale flossers en spoelingen
• Gebruik van fluoridebehandelingen in de praktijk
en op recept verkrijgbare fluoridetandpasta
• Vermijd kleverige etenswaren en dranken met een
hoog zuurgehalte

Potentieel resultaat zonder interventie
White spots

Tandvleesontsteking

• Gebruik een intraorale camera om het tandvleesweefsel en
de tandplak te tonen
Opmerking: het gebruik van fluoridetandlak neemt minder tijd
in beslag en is prettiger dan het gebruik van fluoridegel
Verzorging thuis
• Benadruk het belang van goede hygiëneen eetgewoonten
• 0,21% natriumfluoride (950 ppm) tandpasta
tegen caviteiten, tweemaal daags
• Beveel het gebruik van een elektrische tandenborstel
en waterflosser aan
• Overweeg het gebruik van xylitolmints
• Beveel bij aanwezigheid van tandvleesontsteking het gebruik
van een antimicrobiële mondspoeling aan

Na de behandeling
• Benadruk het belang van een aanhoudende hygiëneroutine
om die mooie glimlach te beschermen
• Schrijf bij aanwezigheid van white spots het gebruik van een
950 ppm anti-caviteit tandpasta met calcium en fosfaat voor
om de aandoening ongedaan te maken

Belangrijke mondzorgbehandelingen
Vergemakkelijk patiëntenzorg en naleving met preventieve zorgproducten van 3M die effectief en eenvoudig
te gebruiken zijn.
Voor oppervlakken met verhoogd risico:
glazuurbeschermer

Voor alle orthodontiepatiënten
Fluoridetandlak

3M™ Clinpro™ XT Varnish
Duurzame tandlak met fluorideafgifte

3M™ Clinpro™ White Varnish
met tricalciumfosfaat

• Uniek harsgemodificeerd
glasionomeermateriaal
dat fluoride,
calcium en fosfaat afgeeft

• Gerichte en langdurige
afgifte van fluoride
en calcium
• Snel en eenvoudig aan
te brengen
• Eten of drinken direct mogelijk

• Creëert een beschermende barrière
tegen demineralisering
en tanderosie

• Kan worden aangebracht op vochtige tanden

• Biedt tot 6 maanden bescherming

• Blijft op het tandoppervlak totdat het wordt afgepoetst
• Geïndiceerd voor behandeling van overgevoeligheid

Tandpasta met 950 ppm natriumfluoride
3M™ Clinpro™ Tooth Crème 0,21% natriumfluoride
anti-caviteit tandpasta
• Bevat 0,21% NaF (950 ppm)
en gefunctionaliseerd
tri-calciumfosfaat (fTCP)

Voor tandvleesontsteking:
antimicrobiële spoeling
3M™ PerioMed™ Mondspoeling
met 0,63% stannofluoride
• Voor bescherming tegen tandbederf,
gevoelige tanden en ontstoken tandvlees

• Beschermt tegen caviteiten
en helpt white spots
ongedaan te maken

• Ondersteuning van gezonde tanden
en tandvlees
• Antimicrobieel: tot 8 uur lang
effectief tegen bacteriën

• Licht schurende
werking voor
blootgestelde
worteloppervlakken

Prettige vanille-muntsmaak

• Uitstekende naleving door de patiënt:
geen verandering in poetsroutine

Voor tanden bleken onder professioneel toezicht
Voor droge mond: xylitol

3M™ White & Brite™
tandbleeksysteem

3M™ TheraMints™
met 100% xylitol gezoete mints

• Diverse intensiteitsopties voor
de tandbleekwensen van elke patiënt
• Voor langdurige tandbleking

• Kan het risico van tandbederf verlagen,
met antimicrobiële en antibacteriële
activiteit

• Doseernaalden bevatten sluitgeleiders
om te helpen de afgifte van teveel gel
tegen te gaan

• Helpt de speekselvloei te bevorderen
om de pH in de mond te neutraliseren

• Prettige muntsmaak
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