
HOUDER VOOR TANDDRAAD 

Geschikt voor elk soort tanddraad. 
Zakformaat, handig om mee te nemen. 

Het gebruik van tanddraad wordt door tandartsen ten zeerste aan aanbevolen als de beste manier 
voor het reinigen tussen de tanden. De tanddraadhouder vergemakkelijkt deze handeling. 

Hij maakt het voor iedereen mogelijk om zonder problemen voedselrestjes en bacteriën te 
verwijderen die anders voor aan slecthe adem, tandvlessontsteking en cariës kunnen zorgen. 

Gebruiksaanwijzing 

Beweeg de tanddraad in een zaagbeweging van voren naar achteren tussen twee naast elkaar 
staande tanden totdat de draad gemakkelijk tussen de tanden door kan glijden. Trek echter wel niet 
te brutaal op het tandvlees, want op die manier zou u het tandvlees kunnen los maken en 
ongemakken kunnen veroorzaken. 

Het is aangeraden om de twee aangrenzende tandoppervlakken goed te polijsten tot ze helemaal 

schoon zijn. De handeling dient herhaalt te worden voor elke tand en ook voor de eindoppervlakken 
en ook de plaatsen waar de tanden niet aan andere tanden grenzen; en dat minstens een maal per 
dag. Een goede mondhygiëne en regelmatig een afspraak bij de tandarts zullen u in staat stellen om 
uw tanden te behouden, een frisse adem te hebben en tandpijn te vermijden. 
 
Hoe dient U uw tanddraadhouder bij te vullen ? 

1. Knip een stukie tanddraad van 60 a 80 cm af (de lengte hangt af van de dikte van het tanddraad, 

dunne tanddraad kan ook dubbelgeplooid worden). 

2. Door met de duim een uiteinde van het apparaat in punt X vast te houden kunt u het tanddraad 
bevestigen in gleufje E. Draai vervolgens de draad om de inkeping AB, terwijl een lengte van  
30 cm aanhoudt. 

3. Breng de draad naar knop 1 en dan via de zijkant naar de gleuven C en D.  

4. Terwijl u de twee delen van de vork met een hand samendrukt, kunt u de draad spannen door 
hem door gleuf E te halen. Hou de spanning aan om de draad vast te zetten door hem onder 

knop 2 door te halen en dan weer in gleuf E vast te zetten. Ga zo verder tot de hele draad 
bevestigd is. 
Punt 4 is noodzakelijk om de nodige spanning van de draad te bereiken tussen de gleuven C en D 

5. Om na te gaan of de spanning tussen C en D goed is doet u de draad lichtjes trillen met de nagel 
van de duim. De draad mag dan niet los gaan. Als de spanning niet goed is herbegint u handeling 
4 en doet u opnieuw de test.  

Indien de tanddraad afbreekt, verwijder dan het afgebroken stukje, maak opnieuw een lengte van  

30 cm los van de reserve A-B en herbegin de handelingen 3 tot 5. 

Indien de draad regelmatig op dezelfde plaats op uitermate oneffen plaatsen afbreekt, raadpleeg 
dan uw tandarts. 
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