
 

The Smile Factory’s TSF Interdental Cleaners zijn ontworpen 

beugels en implantaten optimaal te reinigen.  

TSF Interdental cleaners (interdentaalbortsels) zijn er 

In de tabel wordt van elk borsteltje de borstelmaat gegeven (cleaning radius)  en de doorgangsmaat, de afmeting van de minima

tanden waar het  borsteltje nog door kan. De  borstelkernen zijn van veerkrachtig materiaal met grote breukvastheid gemaakt, en kunnen niet van het 

plastic handvat losraken en gaan daardoor erg lang mee. Dit geldt ook voor de kleinste maten.

De ragers zijn per 8 stuks verpakt en voorzien van een individueel beschermhoesje.  

 

Type TSF0618 TSF0

Materiaal 

Maat XXXXF XXXF

Borsteldiameter  in mm 1,8 

Kleur Roze Oranje

Doorgangsmaat in mm 0,6 

Draaddikte in mm 0,21 0,23

 

Overzicht TSF Interdental Cleaners

s zijn ontworpen om het gebied tussen de tanden en  de moeilijk bereikbare plaatsen bij bruggen, rond kronen 

TSF Interdental cleaners (interdentaalbortsels) zijn er in 8 maten, van 1,8mm (0,6 mm doorgangsmaat)  tot  9,0 mm (doorgangsmaat 2,5 mm)

In de tabel wordt van elk borsteltje de borstelmaat gegeven (cleaning radius)  en de doorgangsmaat, de afmeting van de minima

De  borstelkernen zijn van veerkrachtig materiaal met grote breukvastheid gemaakt, en kunnen niet van het 

plastic handvat losraken en gaan daardoor erg lang mee. Dit geldt ook voor de kleinste maten. 

zien van een individueel beschermhoesje.   

    
 

TSF0720 TSF0825 TSF0930 TSF1035 TSF1550

Geplastificeerd draad met grote breukvastheid en nylon filamenten

XXXF XXF XF F M

2,0 2,5 3,0 3,5 5,0

Oranje Rood Blauw Geel Groen

0,7 0,8 0,9 1,0 1,5

0,23 0,24 0,24 0,31 0,31

Overzicht TSF Interdental Cleaners 2008 

ikbare plaatsen bij bruggen, rond kronen 

mm (doorgangsmaat 2,5 mm). 

In de tabel wordt van elk borsteltje de borstelmaat gegeven (cleaning radius)  en de doorgangsmaat, de afmeting van de minimale opening tussen de 

De  borstelkernen zijn van veerkrachtig materiaal met grote breukvastheid gemaakt, en kunnen niet van het 

   

1550 TSF1960 TSF2590 

met grote breukvastheid en nylon filamenten 

M L XL 

5,0 6,0 9,0 

Groen Paars Grijs 

1,5 1,9 2,5 

0,31 0,42 0,59 


