
Tandpasta aanbrengen
Voor een optimale poetsbeurt met uw Philips Sonicare 
raden we u aan een dun laagje tandpasta of gel aan te brengen ter 
grootte van een erwt op de volledige lengte van de 
borstelkop. Schakel de tandenborstel pas aan als u de 
borstelkop in uw mond heeft.

De tandenborstel plaatsen
Plaats de borstelkop in een hoek van ongeveer 45 graden 
langs de tandvleesrand. Oefen tijdens het tandenpoetsen zo 
min mogelijk druk uit.

Van tand tot tand
Glijd met de borstelkop langzaam over de tanden.  De gepa-
tenteerde dynamische reinigingsactie verwijdert tandplak langs 
de tandvleesrand en diep tussen de tanden. Het is aanbevolen 
hiernaast ook fl ossdraad te gebruiken.

Binnenkant van de tanden
Laat de borstelkop langzaam over de binnenkant van de 
tanden glijden. Besteed meer tijd aan de binnenkant van de 
onderste voortanden waar de kans op tandplak groter is.

Kauwvlakken
Reinig de kauwvlakken door langzaam met de borstelkop van tand 
tot tand te glijden. Laat uw Philips Sonicare het werk doen.

Achterste tanden
De gebogen hals van de Philips Sonicare maakt het makkelijker 
moeilijk bereikbare plaatsen extra aandacht te geven. 
Indien gewenst, kunt u hiervoor de mini borstelkop gebruiken.

Poetstijd
Met Philips Sonicare wordt het makkelijker om de aanbevolen 
poetstijd van 2 minuten vol te maken, dankzij de ingebouwde 
Quadpacer die om de 30 seconden een geluidssignaal laat ho-
ren om u eraan te herinneren dat het tijd is om de volgende 
kwadrant van de mond te poetsen.
Op FlexCare+ kiest u via de Gum-Care stand voor de 3 minuten 
cyclus die zorgt voor een verbeterde gezondheid van het 
tandvlees.

Opzetborstel
Vervang tijdig uw opzetborstel. Na 6 maanden voor de 
Elite-modellen, na 3 maanden voor de FlexCare+-modellen.

UV-Reiniger
Gebruik regelmatig de UV-reinigingstechnologie die helpt om 
ziektekiemen op uw opzetborstel te verwijderen.*

* Uitsluitend beschikbaar bij bepaalde FlexCare+-modellen
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Tandpasta aanbrengen
Voor een optimale poetsbeurt met uw Philips Sonicare raden we 
u aan een dun laagje tandpasta of gel aan te brengen ter grootte 
van een erwt op de volledige lengte van de borstelkop. Schakel 
de tandenborstel pas aan als u de borstelkop in uw mond heeft.

De tandenborstel plaatsen
Begin met de tanden en kiezen in de bovenkaak. Plaats de 
borstelkop in een hoek van ongeveer 45 graden boven de 
draden en de slotjes, op de rand van tandvlees en tand. 
Oefen lichte druk uit en maak gedurende 2 seconden zachtjes 
ronddraaiende bewegingen met de borstel op zo’n manier 
dat de lange haren zich tussen de tanden bevinden. Schuif dan 
de borstel een stukje op naar een aansluitende plaats en maak 
weer dezelfde korte bewegingen enz.

Plaats weer de borstelkop boven de draden en slotjes, maar 
nu zo, dat juist in de apparatuur wordt gepoetst. Maak de-
zelfde poetsbeweging als hiervoor.

Plaats de borstelkop onder de draden en slotjes zo, dat vanaf 
de snijrand en het kauwvlak van de tanden en kiezen in de 
apparatuur wordt gepoetst. Maak weer dezelfde bewegin-
gen met de borstelkop als hiervoor.

Binnenkant van de tanden
Laat de borstelkop langzaam over de binnenkant van de 
tanden glijden. Besteed meer tijd aan de binnenkant van de 
onderste voortanden waar de kans op tandplak groter is.

Kauwvlakken
Reinig de kauwvlakken door langzaam met de borstelkop van 
tand tot tand te glijden. Laat uw Philips Sonicare het werk doen.

Achterste tanden
De gebogen hals van de Philips Sonicare maakt het makkelijker 
moeilijk bereikbare plaatsen extra aandacht te geven.  Indien 
gewenst, kunt u hiervoor de mini borstelkop gebruiken.

Poetstijd
Met Philips Sonicare wordt het makkelijker om de aanbevolen 
poetstijd van 2 minuten vol te maken, dankzij de ingebouwde 
Quadpacer die om de 30 seconden een geluidssignaal laat 
horen om u eraan te herinneren dat het tijd is om de volgende 
zone van de mond te poetsen. Op FlexCare+ kiest u via de 
Gum-Care stand voor de 3 minuten cyclus die zorgt voor een 
verbeterde gezondheid van het tandvlees.

Borstelkop
Vervang tijdig uw opzetborstel. Na 6 maanden voor de 
Elite-modellen, na 3 maanden voor de FlexCare+-modellen.

UV-Reiniger
Gebruik regelmatig de UV-reinigingstechnologie die helpt om 
ziektekiemen op uw opzetborstel te verwijderen.*

* Uitsluitend beschikbaar bij bepaalde FlexCare+-modellen
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