
Instructie van uw tandarts of mondhygiënist

Gebruik rager



Ragers en een gezond 
gebit
Met een goede mondhygiëne houdt u tanden,  
kiezen en tandvlees gezond. 

Twee keer per dag tandenpoetsen is de basis van 
een goede mondverzorging. Maar met een tanden-
borstel alleen kunt u de ruimte tussen uw tanden en 
kiezen niet goed schoonmaken.

Verschillende soorten ragers
Op de rechterzijde van deze folder vindt u de 
verschillende soorten en maten ragers.  
De producten zijn te koop aan de balie. Als u begint 
met het gebruik van de rager, kan dit pijnlijk zijn en 
kan het tandvlees bloeden. Schrik hier niet van,  
dit komt omdat het tandvlees ontstoken is. 
Wanneer u doorgaat zal de tandvleesontsteking,  
en dus de pijn en het bloeden verdwijnen.

Uw behandelaar geeft u graag advies over welke 
soort en maat rager voor u het meest geschikt is. 

Ragers



Uw persoonlijk productadvies
TePe interdentale ragers
Advies Origineel Extra soft Angle Draad-

maat
Borstel-diameter

0,4 mm 1,9 mm
0,45 mm 1,9 mm
0,5 mm 2,6 mm
0,6 mm 3,0 mm
0,7 mm 3,5 mm
0,8 mm 5,3 mm
1,1 mm 6,0 mm
1,3 mm 9,0 mm
1,5 mm 11,0 mm

Maat S (geel)  

Maat M/L (blauw) 

TePe EasyPick

Advies Origineel Naam
Nano 1,9 mm

Super Micro 2 mm

Micro 2,4 mm

Mini Conical 2 - 4 mm

Mini 3 mm

Conical 3,5 - 6 mm

Cylindrical 3,5 mm

Maxi 6 mm

                        Mini 3 mm

                        Conicol 3 tot 5 mm

                        Maxi 5 mm

Interprox premium

Interprox access

Interprox gel
20 ml, KNMP 15435415

Advies Origineel Naam
Nano 1,9 mm

Super Micro 2 mm

Micro 2,4 mm

Mini Conical 2 - 4 mm

Mini 3 mm

Conical 3 -5 mm

Maxi 4,2 - 5,7 mm

X Maxi 4,5 - 9 mm

XX Maxi 6 - 11 mm

Interprox plus



Gebruik
1. Duw de rager zachtjes tussen de tanden 

maar forceer de rager niet.
2. De rager moet wel enige weerstand onder-

vinden, maar niet met de kern de tand of 
kies raken.

3. Houd de rager onderhands vast tussen duim 
en wijsvinger en steun af op uw kin.

4. Beweeg de rager in ieder geval in 3 posities 
tussen de tanden heen-en-weer, namelijk 3 
keer links, 3 keer rechtdoor en 3 keer rechts.

5. Spoel en droog de rager af na gebruik.
6. Vervang de rager wanneer de haren zijn 

versleten.

Heeft u na het lezen van de informatie nog  
vragen? Vraag het uw tandarts of mondhygiënist.


