
TANDEN BLEKEN IN ONZE PRAKTIJK
De zomervakantie is voorbij maar het mooie weer 
houdt nog even aan. Lekker kletsen op het terras 
of veel praten in vergaderingen zorgt ervoor dat 
iedereen je tanden vaak ziet.

Met een wit gebit in gesprek gaan voelt prettiger. Tanden 
bleken kan bij ons met de nieuwste ZOOM bleekproducten 
van Philips. Ze voldoen volledig aan de nieuwe EU-regels. 
Met deze nieuwe veilige methode krijgt u de stralende 
witte lach die u altijd al wilde hebben.

Volledig bleken kan nu gemakkelijk
in onze praktijken voor € 395.
Begeleid thuis bleken kan ook.
Vraag naar de mogelijkheden! 

INHOUD
HANDIGE APP
Met onze praktijk-app is het mogelijk een afspraak bij de tandarts 
of mondhygiënist direct in uw agenda te zetten. Ook krijgt u voor 
de afspraak een herinnering. Info over behandelingen, de
praktijk en het laatste nieuws zijn met de app gemakkelijk
te vinden. Verder biedt de app de mogelijkheid om direct
uw rekening te betalen. Hij is gratis te downloaden.

HET PLAATSEN
VAN EEN PROTHESE
OP IMPLANTATEN
Hoe gaat dat in zijn werk?

In de speciale behandelkamer van Centrum Mondzorg in Deurne 
worden complexere behandelingen en kleine ingrepen gedaan.
Hier is het mogelijk om onder lokale verdoving implantaten te plaatsen 
waarop een prothese kan worden bevestigd. 
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Voor u een prothese op implantaten kunt 
krijgen, moet eerst worden onderzocht of 
uw mond daarvoor geschikt is. Tijdens 
een intake bepaalt onze implantoloog 
of implantaten voor u de beste optie zijn. 
Mondhygiëne en dikte van uw kaakbot 
spelen daarbij een belangrijke rol. Als een 
prothese op implantaten een goede indi- 
catie voor u is, moet deze behandeling 
worden aangevraagd bij de verzekering.

Afhankelijk van de vorm van de kaak 
worden er twee, drie of vier implantaten 
geplaatst. Deze groeien vervolgens vast. 
Dat duurt ongeveer drie maanden voor 

de onderkaak en zes maanden voor de 
bovenkaak. Daarna kan de prothese op 
de implantaten worden bevestigd. 

Onze ervaren behandelaars begeleiden 
u gedurende dit hele proces. Zij zorgen 
ervoor dat de behandeling voorspoedig 
en snel verloopt. In de jaren erna zijn 
regelmatige controle, professionele 
reiniging en een goede mondhygiëne 
cruciaal voor een lange levensduur van 
de implantaten. De behandelaars van 
Centrum Mondzorg zullen u dan ook 
regelmatig terugzien en begeleiden. 

Mondzorg

Actie!
▲ voor
▼ na



Een preventie-assistent en
mondhygiënist voeren de
volgende behandelingen uit:
•  Het geven van advies en  

voorlichting over het ontstaan van 
gaatjes, tandvleesaandoeningen  
en voedingsgewoonten.

•  Het verwijderen van tandsteen, 
tandplak en aanslag.

•  Het geven van een fluoride- 
behandeling aan kinderen.

•  Het aanbrengen van sealings  
waarbij putjes en groeven in  
de kauwvlakken van kiezen  
worden afgedekt met een  
dun laagje kunsthars of  
fluoride houdend cement.

•  Het maken van röntgenfoto’s 
en gebitsafdrukken.

Bij een mondhygiënist kunt
u naast bovengenoemde  
behandelingen ook terecht voor:
•  Een algemene gebitscontrole.
•  Het polijsten van vullingen.
•  Het gladmaken van worteloppervlakken.
•  Het reinigen van worteloppervlakken 

onder het tandvlees.
•  Het behandelen van kleine gaatjes.
•  Het geven van een lokale verdoving.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hebben we bij Centrum 
Mondzorg preventie-assistenten die er alles aan doen om tandbederf 
en tandvleesaandoeningen te voorkomen én te bestrijden. Door een 
meting van uw tandvlees uit te voeren kan de tandarts beoordelen 
welke van onze behandelaars u het beste kan helpen.

ONTMOET ONS PREVENTIE-TEAM

Onze nieuwe website

Laat uw kinderen
kennis maken met
onze nieuwe held!

U bent
van harte
welkom!

Wie het leuk vindt om onze prak- 
tijk in Deurne eens te bekijken is 
op zaterdag 12 september van  
12 tot 17 uur van harte welkom.

Tijdens deze open dag zijn alle 
ruimtes toegankelijk en zijn onze
tandartsen en specialisten
aanwezig om vragen
te beantwoorden
en uitleg te geven.
Kinderen kunnen kennis
maken met onze
mascotte KIMO en
krijgen een leuke
verrassing.

OPEN DAG
ZATERDAG 12 SEPTEMBER

 IN DEURNE
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We hebben een nieuwe website en het loont
de moeite om die eens te bekijken. Alle praktische 
info over Centrum Mondzorg is hier gemakkelijk te 
vinden. Ook kunt u een virtuele tour maken door
de praktijk. Bekijkt u de site op uw smartphone,
dan kunt u bovendien met één druk op de knop 
telefonisch met ons in contact komen.

www.centrum-mondzorg.nl

Centrum MondzorgCentrum Mondzorg

Dit is ons preventie-team (v.l.n.r.): Selma Alkilic,
Ehsan Bahram, Floor Arts, Barbara Berden, Derya Samanci


