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Kunt u de adviezen van uw tandarts of mondhygiënist allemaal onthouden? U
hoorde iets over ragen en poetsen, maar wat zei uw zorgverlener ook al weer? In
de tandartsstoel was het verhaal allemaal nog zo helder, maar eenmaal thuis,
bent u de boodschap vergeten. Herkenbaar? Download dan nu de
gratis app GezondeMond. De app is beschikbaar voor Android en tablets en
verkrijgbaar via Google Play. U kunt de app voor iPhone en iPad ook vinden in de
App Store van iTunes.
Wie graag een gezonde mond heeft en houdt,
downloadt nu dus gratis de app GezondeMond
van het Ivoren Kruis. Hiermee krijgt u de door
uw mondzorgverlener gegeven adviezen op uw
eigen mobiel. Een handig hulpmiddel bij uw
dagelijkse mondhygiëne.
Praktische instructies en adviezen
De applicatie toont praktische instructies voor elektrisch en handmatig
tandenpoetsen, het reinigen tussen de tanden en kiezen en het gebruik van
mondspoelmiddelen. Bovendien geeft de app de juiste voedingsadviezen om de
mond gezond te houden. Een handige poetstimer helpt u twee minuten en dus
lang genoeg te poetsen.
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App GezondeMond gratis voor iedereen
Iedereen kan de app gratis downloaden via Google Play en de App Store.
Geïnteresseerden zoeken naar GezondeMond. Wie zijn tandarts of mondhygiënist
heeft bezocht, krijgt een persoonlijke adviescode mee met de methoden die het
meest geschikt zijn uw mond en gebit gezond te houden of gezond te maken. Een
advies op maat dus voor een optimale mondhygiëne, afgestemd op de situatie in
uw mond. U krijgt het advies mee op een advieskaartje. Hierop staan voor u de
geschikte methoden aangegeven met een code. Die adviescode zet u in de app.
Een persoonlijk advies op maat verschijnt. Heeft u geen code gekregen? Vraag er
dan om bij een bezoek aan uw mondzorgverlener. Standaard is de algemene code
E2V1 ingevuld. Wie die gebruikt krijgt tips voor een gezonde mond die voor
iedereen relevant zijn.
App geeft persoonlijk advies

